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ಪುಸತ್ಕದ ಫಾಂಟ್ ಲೋಹಿತ್ ಕನನ್ಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪುಸತ್ಕವು HTML 5 ರಲಿಲ್ ಬರೆಯಲಪ್ಟಿಟ್ತು ಮತುತ್
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2018. ಯಾವುದೇ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿಸಲಾಗಿಲಲ್.

978-1-892628-11-4 (ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಆವೃತಿತ್)
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ಓದುಗರಿಗೆ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಭಾಷಣಗಳು ಮತುತ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಈ ಆವರಣದಲಿಲ್
ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ ಸಹಿತ ಇಲಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪದಗಳು, ಚಿಕಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ
ಪದಗಳು ಇಲಿಲ್ವೆ.

ಈ ದಾಖಲೆಯು ನಮಮ್ನುನ್ ಒಟಾಟ್ಗಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳೊಂದಿಗೆ
ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ. ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರ ಪರ್ಕಟಿಸಿದ ಎಲಾಲ್ 19,000 ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಈ
ಮಾನದಂಡಗಳು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳುಳ್ವ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ
ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಗತಿತ್ನ ಹಲವಾರು ಮುಖಯ್ ವಿಷಯಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಸುರಕಷ್ತೆ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಸುರಕಷ್ತೆ,
ಕಾಖಾರ್ನೆಗಳಲಿಲ್ನ ಜವಳಿ ಯಂತರ್ಗಳ ಸುರಕಷ್ತೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಆಹಾರ ಮತುತ್
ಮಸಾಲೆಗಳಲಿಲ್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ನಿಯಂತರ್ಣ, ನೀರಾವರಿ ಮತುತ್ ಪರ್ವಾಹ ನಿಯಂತರ್ಣದ ವಿಧಾನಗಳು.

ಜಗತಿತ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲಿಲ್ರುವಂತೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯನುನ್
ನಿಬರ್ಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ್ವ ಅಗತಯ್ವಿರುವವರಿಗೆಅವು ಲಭಯ್ವಿಲಲ್.
ಅವು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ಕೆಕ್ ಒಳಪಟಿಟ್ವೆ, ಅತಾಕಿರ್ತವಾದ ಮೊತತ್ಕೆಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಪ್ಡುತತ್ದೆ
ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲಪ್ಟಿಟ್ವೆ. ಆ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನಾವು
ಖರೀದಿಸಿದೆದ್ೕವೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳನುನ್ ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತುತ್ ಅನಿಯಂತಿರ್ತ ಬಳಕೆಗೆ
ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ನಾವು ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ,
ನಂತರ ನಮಮ್ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ನೀಡಿದೆದ್ೕವೆ.

ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಕಾರ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ದೆಹಲಿಯ ಗೌರವಾನಿವ್ತ
ಹೈಕೋಟನ್ರ್ಲಿಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಿದೆವು. ನಾವು ಇದನುನ್ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದ
ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿ, "ಆತಮ್-ಸತಯ್", ಅಹಿಂಸಾತಮ್ಕ ಪರ್ತಿರೋಧವನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕಾಯರ್ವೆಂದು
ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಶಿಷಯ್ರು ಮತುತ್ ಭಾರತ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕತ್
ಸಂಸಾಥ್ನದ ನಾಯ್ಯ ಮತುತ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೆಂದು
ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲಲ್ದೆ ನಾವು ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕವೆ.

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ನಗರಗಳನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿರಿಸಲು, ಭಾರತದಲಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯಗರ್ಳ
ಶಿಕಷ್ಣವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಈ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ಈ ಕಿರ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಕಾಷ್ಂತರ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿದದ್ವು. ಈ ಅಮೂಲಯ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ್ಸರಣಕೆಕ್ ಹಾತೊರೆಯುವುದು ಅವಶಯ್ಕವಾಗಿತುತ್.

ನಾವು ಈ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ "ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ನಾವು "ಕೋಡ್"
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮೂಲ ಕೋಡಿಗ್ಂತಲೂ ಅಥವಾ
ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಅನುನ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸುವ ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲಗ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಅಥರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೋಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಹೇಳುತೆತ್ವೆ, ಇದು
ಇಂಟನೆರ್ಟಾಗ್ಗಿ ಇರುವ ಆಡಳಿತದ ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲಗ್ಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮಮ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗಳ
ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ,
ಸವ್ರಾಜ್ ಎಂಬುದು ಸವ್ಯಂ ಆಡಳಿತದ ತತವ್ವಾಗಿದೆ, ಸಕಾರ್ರವು ಜನರ ಒಡೆತನದಲಿಲ್ದೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್
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ಸಾಮಾನಯ್ ಇಚೆಛ್ಯಿಂದ ಆಳಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಎನುನ್ವುದು ತೆರೆದ ನಿಯಮಗಳ
ಪುಸತ್ಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜನರ ಸಾವ್ಮಯ್ದಲಿಲ್ರುವ ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪುಸತ್ಕವಾಗಿದೆ.

ತೆರೆದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪುಸತ್ಕ ಇಲಲ್ದೆ ಇದಿದ್ದದ್ರೆ, ನಾವು ಇಂದು ನೋಡುತಿತ್ರುವ ಇಂಟನೆರ್ಟ್
ಬಹಳ ವಿಭಿನನ್ವಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. ನಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ಗಳು ತೆರೆದ ಮತುತ್ ಪಾರದಶರ್ಕ
ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತೆತ್ೕವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ ಉತತ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನುನ್ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಅಥರ್
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಅಂತಹ ತತವ್ವು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಒಂದು ಮುಖಯ್ ತತವ್ವಾಗಿದೆ,
ಇಂದು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಥರ್ವೆಂದರೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿಯ, ಪರ್ವೇಶಕೆಕ್ ಇರುವ
ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.

ನಿಜವಾದ ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದಲಿಲ್, ಎಲಾಲ್ ಮಾನವ ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ
ಪರ್ವೇಶದಂತಹ ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಗುರಿಗಳನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಮತತ್ಷುಟ್ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ
ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತೆತ್ೕವೆ. ತೆರೆದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ನಮಮ್ ಹುಚುಚ್ತನದ ಕನಸುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ
ಬೆಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ಆ ಪಾಠವನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ವಿಶಾಲವಾದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲಿಲ್
ಅನವ್ಯಿಸಬೇಕು.

ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಳವಳಿಯು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಅಲಲ್, ಇಡೀ
ಪರ್ಪಂಚಕೆಕ್ ಸವ್-ಆಡಳಿತ, ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್, ಮತುತ್ ವಸಾಹತು ನೀತಿಗಳ ತತವ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ
ಚಳುವಳಿಯಾಗಿತುತ್. ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶದ ತತವ್ಗಳು, ವಿಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆಯ
ಮಾಹಿತಿಯ, ವಿಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಒಳೆಳ್ಯತನವನುನ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಗಾಂಧಿಯವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಆಳವಾಗಿ ಹುದುಗಿತುತ್.

ನಾವು ಬಳಸುವ ತಂತರ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಬಂದ ಹಿರಿಯರೆ ನಮಗೆ ಸೂಫ್ತಿರ್. ನಾವು
ವೈಯಕಿತ್ಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವ ತೊಂದರೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕೆಕ್
ಹತಿತ್ರವಾಗಿಲಲ್ದಿದದ್ರೂ ಕೂಡ, ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಪಾಠಗಳನುನ್ ನಾವು ಮನಗಂಡಿದೆದ್ೕವೆ. ದೊಡಡ್
ಮತುತ್ ಸಣಣ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದ ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ವಿಧಾನಗಳನುನ್
ಅನವ್ಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಖಯ್ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲಲ್ರೂ ನಮಮ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತೆತ್ೕವೆ ಎಂಬುದು . ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಸರಕಾರಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಾವೇ ನಮಮ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಶಿಕಷ್ಣ ನೀಡದಿದದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ, ನಾವು ನಮಮ್ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಟರ್ಸಿಟ್ೕಗಳಾಗಿರುವ ನಮಮ್ ಸಾಥ್ನಮಾನಕೆಕ್
ಬೆಲೆನೀಡದಂತೆ ಆಗುತತ್ದೆ.

ಈ ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ ನಾವು ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಈ ಪುಸತ್ಕವು ಎಲಲ್ದರ
ಸಮನವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳಿಂದ ಸೂಫ್ತಿರ್ ಪಡೆದಿದೆದ್ೕವೆ, ಮಹಾತಮ್
ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಗರ್ಹಿತ ಪುಸತ್ಕಗಳಲಿಲ್ರುವ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸಚಿವಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲಿಲ್ ನೋಡಲು ನಾವು ಇಷಟ್ಪಡುತೆತ್ವೆ. ಎಲಲ್ ಜಾಞ್ನವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು
ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗಿದುದ್ ಮತುತ್ ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ವಿಷಯಗಳು
ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ರಿಸಲಾಗಿದುದ್ ಅದು ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆದ್ವೆ.

ಈ ಅದುಭ್ತ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಅನೆವ್ೕಷಿಸಲು ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನುನ್
ಬಳಸಲು ನೀವು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಿರಿ ಎಂದು ಸಹ ನಾವು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕವೆ. ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ
ಲಭಯ್ತೆಯು ಮಾನವ ಹಕಾಕ್ಗಿದೆ, ಆದರೆ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಬಳಸುವುದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನದನುನ್ ನಾವು
ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಸಾಮಾನಯ್ ಸಂಗರ್ಹಕೆಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನುನ್ ನೀಡಬೇಕು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ನಾವಿಬಬ್ರೂ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು. ನಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳಲಿಲ್ ನಾವು
ದೂರಸಂಪಕರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಜಗತತ್ನುನ್ ಬದಲಿಸಿದ
ಅದುಭ್ತ ಪವಾಡವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕ ತತವ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತುತ್
ನಮಮ್ಂತಹ ತಂತರ್ಜಞ್ರು ಹೊಸ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಕಿಲ್ಕಗ್ಳ ಅನುಸರಣೆಯನುನ್
ಪಡೆಯುವುದರಲಿಲ್ ತಮಮ್ ದಿನಗಳನುನ್ ಕಳೆಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದೆದ್ವೆ.

ವಯ್ವಹಾರ ಪರ್ಪಂಚದ ಹೆಚುಚ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಸಿಥ್ಕೆ ಮತುತ್
ಏಕಸಾವ್ಮಯ್ದ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಪರ್ಯೋಜನಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವಲಿಲ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಿದೆ. ನಮಮ್ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್
ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಉತತ್ಮ ಸಥ್ಳವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸಲಪ್ಡುತಾತ್ರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕವೆ, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲಾಭದ
ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸದ ಜಗತುತ್. ವಯ್ವಹಾರಿಕ ಪರ್ಪಂಚವು ಎಷಟ್ರ ಮಟಿಟ್ಗೆ
ಮಧಯ್ಸಿಥ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಯುಕಿತ್ಕ ಪರ್ಯೋಜನಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವುದರಲಿಲ್ ಹಾಗೂ
ಏಕಸಾವ್ಮಯ್ವನುನ್ ಪಡೆಯುವುದರಲಿಲ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಿದೆಯೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಪರ್ಪಂಚವು ಮತತ್ಷುಟ್
ಹೆಚಿಚ್ನ ತಾರತಮಯ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನನನ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಮಯವನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಕಳೆಯುವರೆಂದು ಮತುತ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಲಪ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಪ್ತಿರ್ಯನುನ್ ಹೊಂದುವರೆಂದು
ಮತುತ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಉತತ್ಮ ಸಥ್ಳವನಾನ್ಗಿ, ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಲಲ್ದೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತಗೊಳಿಸುವರೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತೆತ್ನೆ.

ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪರ್ಜಾಸಾವ್ಮಯ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಳಿಗೋಪುರದ ಗುರಿಯಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಗುರಿಯನುನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಿಗೆ ಈ
ತೊಂದರೆಗಳಿರುವ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಮೌಲಯ್ಯುತ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ನಮಮ್ ಗರ್ಹವು
ನಾಶಹೊಂದುವ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ಮತುತ್ ಜನರು ಹಸಿದಿರುವಾಗ ನಾವು ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಾಗು ನೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಮಮ್ ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಹುದೆಂದು ಒಬಬ್
ವಿಮಶಾರ್ತಮ್ಕ ಸಂಪಾದಕ ನಮಮ್ನುನ್ ಪರ್ಶಿನ್ಸಬಹುದು

ಇದಕೆಕ್ ನಮಮ್ಲಿಲ್ ಎರಡು ಉತತ್ರಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳು ಮತುತ್ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಗಳು ನಾವು
ಮಾಡಬಹುದಾದುದನುನ್ ಮಾಡುತತ್ವೆ. ನಮಮ್ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್, ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೋ
ಅದನುನ್ ಮಾಡುತೆತ್ವೆ. ಆದರೆ ನಮಮ್ ನೈಜ ಉತತ್ರವೆಂದರೆ ಜಾಞ್ನದ ಲಭಯ್ತೆಯು ಒಂದು
ಅಡಿಡ್ಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತಿತ್ದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪರ್ಜಾಸಾವ್ಮಯ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಧದಲಿಲ್ ಅದರ
ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತುತ್ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲಲ್ವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಅಡಿಪಾಯವನುನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಹಾಕಿದರೆ, ನಮಮ್ ಜಗತತ್ನುನ್
ಪುನಶೆಚ್ೕತನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತೆತ್ೕವೆ, ಕಳೆದ ಶತಮಾನಗಳಲಿಲ್ ನಮಗಿಂತಲೂ
ಮುಂಚೆಯೇ ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಪುನಶೆಚ್ೕತನಗೊಳಿಸಿದಾದ್ರೆ. ನಮಮ್ ಆಥಿರ್ಕ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಆಳವಾದ ನೂಯ್ನತೆಗಳನುನ್ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಎಲಲ್ರ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಸಾಂದಿರ್ೕಕರಣವನುನ್ ಕೆಲವು ಕೈಯಲಿಲ್ ಮಾತರ್
ಕಾಣುತೆತ್ವೆ. ನಾವು ಆರೋಗಯ್ ರಕಷ್ಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಮತುತ್ ಆಶರ್ಯವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯನುನ್
ಆಕರ್ಮಣಕಾರಕ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಮಮ್ ಮಕಕ್ಳಿಗೆ ಮತುತ್ ನಮಗೆ ಯಾವ
ರೀತಿಯ ಶಿಕಷ್ಣವನುನ್ ನೀಡುತೆತ್ೕವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ನಾವು ಕಾರ್ಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ನಮಮ್ ಸಕಾರ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ನಾವು ಕಾರ್ಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಮಮ್ ಗರ್ಹಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜಗತತ್ನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಜಾಞ್ನವನುನ್
ಎಲಲ್ರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಆ ಪರ್ಯಾಣವನುನ್
ಒಟಿಟ್ಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ

ಓದುಗರಿಗೆ
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ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ಮತುತ್ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 9 (1908-1909), ಫಾರ್ಂಟೀಸಿಪ್ೕಸ್, ಗಾಂಧಿ-ಜಿ ಇನ್ ಲಂಡನ್, 1909.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 20 (1921), ಫಾರ್ಂಟೀಸಿಪ್ೕಸ್, ಗಾಂಧಿ-ಜಿ 1921 ರಲಿಲ್.
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ಇನಸ್್ ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ರ್ (ಇಂಡಿಯಾ)ನ ಮುಂದೆ
ಭಾಷಣ ನೀಡುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು.

ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 3, 2016

[ಭಾಷಣ ಮುಕಾತ್ಯ ]

ಧನಯ್ವಾದಗಳು!

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

ಕಳೆದ 25 ಅಥವಾ 30 ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸೆನ್ೕಹಿತರೊಬಬ್ರು
ನನಗೆ ಇದಾದ್ರೆ. ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಿದವರು ಕಾಲ್ರ್.

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

ಕಾಲ್ರ್ ಕೂಡಾ ಒಬಬ್ ಸಕಿರ್ಯ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರಾಗಿದುದ್, ಅವರು ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯು
ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ಬಯಸುವುದಿಲಲ್, ಆದದ್ರಿಂದ ಕಾಲ್ರ್ ಸವ್ತಂತರ್
ಲಾಭೋದೆದ್ೕಶವಿಲಲ್ದ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ಭಾರತದಲಿಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ನೀಡಲು ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ನೆ ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ರ್ ಮಕಕ್ಳಿಗಾಗಿ ಸುರಕಿಷ್ತವಾದ ಆಟಿಕೆಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಯಂತರ್ಗಳನುನ್
ತಯಾರಿಸಲು 19,000 ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಬೂಯ್ರೋ
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಿಲಲ್. ನೀವು
ಅದನುನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು.

ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ ಪರ್ಯತನ್
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಒಂದು ಮಾನದಂಡದ ಸೆಟ್ ಅನುನ್ ಖರೀದಿಸಿದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್
ಕಾಲ್ರ್ ಅದನುನ್ ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಹಾಕಿದಾದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಭಯಭೀತವಾಗಿ
ಹೇಳುತಿತ್ದೆ, "ನೀವು ಅದನುನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್, ಅದು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವನುನ್
ಹೊಂದಿದೆ". ಇದು ದೊರೆಯುತಿತ್ದೆ, ಇದು ನಿಮಮ್ ಪರ್ಮಾಣಿಕ ಗುಣಮಟಟ್ವಲಲ್. ಸಾವರ್ಜನಿಕರು
ಹಣವನುನ್ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ, ಅದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆಗ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಅವರು ಒಪುಪ್ವುದಿಲಲ್. ಅವರು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ, "ನೀವು ಅದನುನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ನೀವು
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. "ನೀವು ಕಟಟ್ಡದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮಾನದಂಡದ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ
ಅದನುನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದು 16,000 ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತು ನೀವು
ಭಾರತೀಯ ಕಟಟ್ಡ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ತಿಳಿಯಲು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದು 160,000
ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ನಾನೇನಾದರೂ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿದದ್ಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡದ ಮಾನದಂಡಗಳ
ಬಗೆಗ್ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಕಾರ್ರದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಬಗೆಗ್
ಇರುವ ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳುತೆತ್ೕವೆ, "ಇಲಲ್, ಅದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ
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ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. " ಕಾಲ್ರ್ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸಕಾರ್ರದ ಮೇಲೆ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೂಡಿದಾದ್ನೆ
ಮತುತ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಪರ್ಕರಣ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ನಾವು ಹೇಳುತೆತ್ೕವೆ, "ಇದು ಎಲೆಲ್ಡೆಯೂ ಇದೆ,
ಇದು ಎಲೆಲ್ಡೆಯೂ ಸತಯ್ವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲ್ ಸಹ ಇದು ನಿಜ
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಕಾರ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲ್. "

ಈ ಹೋರಾಟವು ಎಲಾಲ್ ಹಂತಗಳಲಿಲ್ ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ನಾವು ಅದನುನ್ ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ,
ನಾವು ಯುರೋಪನ್ಲಿಲ್ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ.

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಈ ಯುದಧ್ದಲಿಲ್ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಇಂತಹ ಜನರು ಈಗ ನಮಗೆ
ಅಗತಯ್ವಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಯಂತಾರ್ಂಶ ಅಥವಾ ತಂತಾರ್ಂಶದ ಬಗೆಗ್
ಮಾತರ್ವೇ ಅಲಲ್, ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ಯೂ ಸಹ. ನಿಮಮ್ ಆರೋಗಯ್ ಮಾಹಿತಿಯನೆನ್
ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ್, ನಿಮಮ್ ಆರೋಗಯ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಯಾರು ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ? ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು
ದೊಡಡ್ ಸಮಸೆಯ್. ನಿಮಮ್ ಆರೋಗಯ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ೕರಿ? ಗೌಪಯ್ತೆಯ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳು, ಕಳಳ್ತನ. ಆದರೆ ಮುಖಯ್ ಸವಾಲು ಇರುವುದು, ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ತೆರೆದಿರಿಸುವುದು
(ಪಾರದಶರ್ಕವಾಗಿರಿಸುವುದು), ತೆರೆದ ಸರಕಾರ, ತೆರೆದ ಮಾಹಿತಿ, ತೆರೆದ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತುತ್ ತೆರೆದ
ಸಾಫಟ್್ ವೇರ್

ನಿನೆನ್ ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಅಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆದೆ, ಮತುತ್
ಗಾಂಧಿಯವರು ತೆರೆದ ಸಕಾರ್ರದ ವೇದಿಕೆಗಳನುನ್ ಇಷಟ್ಪಟಿಟ್ದದ್ರು. ಗಾಂಧಿಯವರು ತೆರೆದ ಸಾಫಟ್್
ವೇರ್ ಬಗೆಗ್ಯೆ ಇರುತಿತ್ದದ್ರು . ಇಂದು ಗಾಂಧಿಯವರು ಇದಿದ್ದದ್ರೆ ಟಿವ್ೕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್.
ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಂದು ಇದಿದ್ದದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲಿಲ್ರಬಹುದಿತುತ್. ಗಾಂಧಿಯವರು ಇಂದು ಇದಿದ್ದದ್ರೆ
ಬಾಲ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಧಯ್ಮದ ಬಗೆಗ್, ಪರ್ಕಟಣೆ, ಮುದರ್ಣ, ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್
ರವಾನಿಸುವುದರ ಬಗೆಗ್.

ನಾವು ಹೇಳುತೆತ್ೕವೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ಹೇಗೆ ತಡೆದು ಹಿಡಿದಿಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ? ನಾವು
ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿಧಾನವಾದ, ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವನುನ್
ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ್. ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಎಂದರೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡುವುದು, ಮನವಿ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು, ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವಿವರಿಸುವುದು ಮತುತ್ "ನಿಮಮ್ದು ತಪುಪ್, ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಸರಿ. ಇದು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮಮ್ ಮಾಹಿತಿಯಲಲ್. "ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ, ನನನ್ನುನ್ ನಂಬುತಾತ್ರೆ.

ಈ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಇದು ದೊಡಡ್ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದು ಗರ್ಹಿಸಿದವರು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಮಾತರ್ ಇದಾದ್ರೆ.
ಎಲಲ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕಕ್ ತುಣುಕು ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ನಮಗೆ ಸೆನ್ೕಹಿತರ ಗುಂಪು ಇದೆ, ನಾನು ವಲಡ್್ರ್
ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ್ದೆದ್ೕನೆ. ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ್ ವೆಬನ್ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿರುವ, ಟಿಮ್
ಬನರ್ಸ್ರ್-ಲೀ ಇದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನುನ್ ಪರ್ಚಾರ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ನೆ

ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮಮ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ವಿಂಟನ್ ಸೆಫ್ರ್, ವಿಂಟನ್ ಸೆಫ್ರ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನ
ಪಿತಾಮಹಾ. ಟಿಮ್ ಬನರ್ಸ್ರ್-ಲೀ ವೆಬ್ ನ ಪಿತಾಮಹಾ, ವಿಂಟ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನ ಪಿತಾಮಹಾ.

ಈ ಎಲಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ಇವುಗಳೆಲಲ್ವೂ ನಿಮಮ್ ಪಿರ್ೕತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬೇಕು.
ಇದು ಕೆಲಸವಲಲ್. ವಿಂಟ್ ಸಫ್ರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತಾತ್ರೆ. "ಈಗ

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ನೀವು ಹೋಗಿ ವೆಬ್ ಸಂಶೋಧಕನನುನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತನನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿಳ್" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಾಥ್ನವಿಲಲ್, ಆದರೆ ನೀವು ಇದನುನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂಬಬ್ರು ಇದನುನ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಾಲ್ರ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಬಹಳಷುಟ್ ಸಮಯವನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕಳೆದಿದೆದ್ೕವೆ. ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು
ದಿನಗಳಿಂದ ಈಗ ಅವರು ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಇದಾದ್ರೆ. ಭಾರತದ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಪರ್ಕರಣ
ದಾಖಲಿಸುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸವಲಲ್. ಅವರು ಇಲಿಲ್ ಬಂದು ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲಲ್, ಆದರೆ
ಇದನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮೊಕದದ್ಮೆಯಾಗಬೇಕು.
ಅದರ ಕೊರತೆ ಇಲಿಲ್ ಇದೆ, ಮತುತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತಿತ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಗಾಂಧಿಯವರಂತಹ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಸತಾಯ್ಗರ್ಹಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿದಾದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಧನಯ್ವಾದಗಳು.

ಕಾಲ್ರ್, ನೀವು ಇಲಿಲ್ಗೆ ಬರಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇವರು ನಿಮಗೆ ಸವ್ಲಪ್-

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

ನಾನು ಮರೆತಿದೆದ್ೕನೆ, ಕಾಲ್ರ್ ಈ ಚಿಕಕ್ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯನುನ್ ಕೂಡ ತಂದಿದಾದ್ರೆ. ಈ ಡಿಸಕ್್ ನಲಿಲ್, ಭಾರತೀಯ
ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಯುಗದ 90,000 ಚಿತರ್ಗಳು ಇವೆ.

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

ಗಾಂಧಿ-ಜಿ, ನೆಹರೂ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್ ಎಲಲ್ರೂ. ನಂತರ ಸವ್ರಾಜ್ ಭಾರತದ 400,000
ದಾಖಲೆಯ ಪುಟಗಳಿವೆ.

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

19,000 ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ.

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

435 ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಲಿಲ್. ಕಾಲ್ರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ.

[ಚಪಾಪ್ಳೆ]

[ಇನ್ ಸಿಟ್ಟೂಯ್ಷನೆಗ್ ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತಿತ್ರುವುದು]

[ಕಾಲ್ರ್ ಗೆ ಹೂವುಗಳನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವುದು]

[ಪರ್ಶೊನ್ೕತತ್ರದ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಕಾಲ್ರ್ ಅವರನುನ್ ಗೌರವಾನಿವ್ತರಾದ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿಲ್
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಳ್ಲು ಆಹಾವ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ]

ಇನಸ್್ ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯಸ್ರ್ (ಇಂಡಿಯಾ)
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ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯಸನ್ರ್ನಲಿಲ್ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್
ತೆಗೆಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಭಂಗಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ

ಒಂದು ವಿಶಿಷಟ್ವಾದ ಚಚೆರ್ಯ ನಂತರ.

12

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


ಸಾಯ್ಮ್ ಅವರು ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಸಂಗರ್ಹ ಮತುತ್ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಟೆರಾಬೈಟ್ ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ಅನುನ್ ಎತಿತ್ ಹಿಡಿದಿದಾದ್ರೆ.

13

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


10ರಲಿಲ್ 4 ಗಾಂಧಿ ಡೆರ್ೖವ್ ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಡಿಸಕ್್ 1 ಟೆರಾಬೈಟ್ ನಷುಟ್
ಪಾಶಾಚ್ತಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆರ್ೖವ್ 19,000 ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್, ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯ ಸಂಗರ್ಹಿತ
ಬರಹಗಳು, 129 ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 12,000
ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

14

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


ಪರ್ತಿ ಡೆರ್ೖವ್ ಅನುನ್ ಹತಿತ್ ಬಟೆಟ್ಯಿಂದ ಸುತತ್ಲಾಗಿದುದ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಚಿತರ್ವನುನ್
ಅಚುಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಟೇಪನ್ಲಿಲ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

15

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


ಗುಜರಾತ್ ವಿದಾಯ್ಪೀಠದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಅನಾಮಿಕ್ ಷಾಗೆ ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರಿಂದ ಗಾಂಧಿ
ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ಅನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

16

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


ರಾಜಸಾಥ್ನದ ಕೇಂದರ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ

ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಥ್ಪಕರಾದ ಶಿರ್ೕ ಬಂಕರ್ ರಾಯ್ ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

17

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
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ಗಾಂಧಿ ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದ ದಿನಾ ಪಟೇಲ್.
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ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದ ಭೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್, ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 5, 2016, ವಿದೇಶ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 173

ನಮಮ್ ಕಾರು ಭಾರತದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲಿಲ್ರುವ ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದೆಡೆಗೆ ರಸೆತ್ಯಲಿಲ್ ವೇಗವಾಗಿ
ಸಾಗುತಿತ್ತುತ್ . ಯಾವ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೆಲೆಸಿದದ್ರೂ, ಎಲಿಲ್ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಡಿಗೆಯನುನ್
ಸಮುದರ್ದೆಡೆಗೆ ನಡೆದರೋ, ಉಪಿಪ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಉಲಲ್ಂಘಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಜೆಞ್ಗಳನುನ್
ಉಲಲ್ಂಘಿಸಿದರೊ, ಅಂತಿಮವಾದ 18 ವಷರ್ಗಳ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದಿಂದ ಭಾರತದಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಆಡಳಿತವನುನ್
ಆರಂಭಿಸಿದರೊ ಆ ಜಾಗದ ಕಡೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇರುವ ರಾಜಯ್ವಾದ ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲ್ನ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಪಕಷ್ದ ಅಧಿಕೃತ ವಕಾತ್ರರಾದ
ಹಿಮಾಂಶು ವಾಯ್ಸ್ ನಮಮ್ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ ನಲಿಲ್ ಚಾಲಕರ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ಕುಳಿತಿದದ್ರ್ರು.
ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೀಟ್ ನಲಿಲ್ ನನನ್ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ೕವೇದಿ. ಮಾಜಿ ರೈಲೆವ್ ಮಂತಿರ್ ಹಾಗೂ
ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರು ಕುಳಿತಿದದ್ರು, ಅವರ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ಖಾಯ್ತರಾದ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡ, ಮುಖಯ್
ತಾಂತಿರ್ಕ ಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಂತಿರ್, ಇವರು ಇಬಬ್ರು ಪರ್ಧಾನಮಂತಿರ್ಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದುದ್ ಅವರು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಟೆಲಿ ಸಂಪಕರ್ದಲಿಲ್ ಕಾರ್ಂತಿಯನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಪರ್ತಿ
ಗಾರ್ಮದಲಿಲ್ಯೂ ದೂರವಾಣಿಯನುನ್ ತಂದವರು.

ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ ದಾವ್ರದ ಬಳಿ ಭದರ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಭಾರಿಯಾಗಿತುತ್. ಅದು ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2,
ಗಾಂಧಿಯವರ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ ಮತುತ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿತುತ್. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರು ಮತುತ್
ದೇಶದಾದಯ್ಂತದ ಗಣಯ್ರು ಅವರ ಜನಮ್ದಿನದಂದು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಪಾರ್ಥರ್ನಾ ಸಭೆಯಲಿಲ್ದದ್ರು.

ನಮಮ್ ಕಾರನುನ್ ಗೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಕಷ್ಣವೇ ಸುತುತ್ವರೆಯಲಪ್ಟೆಟ್ವು,
ಕಾರಿನ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವರ್ವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತಿತ್ದದ್ರು, ನಮಮ್ನುನ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು
ಚೀರುತಿತ್ದದ್ರು. ಹಿಮಾನುಷ್ ತನನ್ ಕಿಟಕಿಯನುನ್ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದಿರಿಸಿ "ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ! ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ!
ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ್! " ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು

ಗೇಟ್ ತವ್ರಿತವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಕಾರನುನ್ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಥ್ಳಕೆಕ್
ತವ್ರಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಪಾರ್ಥರ್ನಾ ಸಭೆಯು ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್
ಕಟಟ್ಡದ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಬಹಳ ಹತಿತ್ರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲಿಲ್ಸಿದಾಗ ಆಗ ತಾನೆ ಪಾರ್ಥರ್ನೆಯು ಮುಗಿದು ಎಲಲ್ರೂ
ಹೊರಕೆಕ್ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು.

ಆಶರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಕಾರು ಹಾಗು ಒಂದು ಡಜನ್ ಸೈನಯ್ದ ವಾಹನಗಳು
ಕಟಟ್ಡದ ಪರ್ವೇಶದ ಬಳಿ ಸಿದದ್ವಾಗಿದದ್ವು ಅವರ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಾಗಿನಾವು ನಮಮ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದೆವು ತಕಷ್ಣವೇ ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ದಿನೇಶ ಅವರನುನ್ ಜನರು ಸುತುತ್ವರೆದರು ಮತುತ್ ಸೆಲಿಫ್ಗಳನುನ್
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಹಾಗು ಹಳೆಯ ಸೆನ್ೕಹಿತರು ಹಲೋ ಹೇಳಲು ಮುನುನ್ಗುಗ್ತಿತ್ದದ್ರು.

ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ದಿನೇಶ್ ತಮಮ್ನುನ್ ಸುತುತ್ವರೆದ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಢು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ತವ್ರಿತವಾಗಿ ತೆರಳಿದರು ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಹತಿತ್ರವೇ ಇದುದ್ದರಿಂದ ನನನ್ನುನ್ ಭಧರ್ತಾ ಪಡೆಯವರು ತಡೆಯಲಿಲಲ್. ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಗೆ ತಮಮ್
ಗೌರವಗಳನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದ ನಂತರ, ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ದಿನೇಶ್ ಸುತತ್ಲೂ ದೊಡಡ್ ಗುಂಪು ಸುತುತ್ವರೆಯಿತು
ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನುನ್ ಕೋರುತಾತ್ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ತೊಡಗಿದರು.
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"ಗಾಂಧಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಸಂವಾದ" ಎಂಬ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದಲಿಲ್
ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಾಯ್ಮ್ ನನನ್ನುನ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಕರೆತಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಂಗಳಕರ
ದಿನದಂದು ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ದೆದ್ವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಯ್ಮ್ ನನಗೆ ಕರೆಮಾಡಿದದ್ರು ಅವರು
ಅಂದೋಲನೆಯಲಿಲ್ದುದ್ ಹತಾಶರಾದಂತಿದದ್ರು. ಅವರು ಉಗರ್ವಾದಿಗಳ ನೂತನ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆತದ
ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ನನೊನ್ಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ರಾಜಯ್ದ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳ
ದಾಳಿಯ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ಜನರ ಪರಸಪ್ರ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾವು ಏನಾದರೂ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ಕಾಯಾರ್ಗಾರವನುನ್ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್
ಏಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತುತ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಭಾರತಕೆಕ್ ಬರಲು ಇಚಿಚ್ಸುವೆನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು
ಬಯಸಿದದ್ರು.

ಸಾಯ್ಮ್ ಇದು ಬರಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತರ್ವಷೆಟ್ೕ ಆಗಬಾರದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು, ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚದ
ಸಾಮಾನಯ್ ಕೊರಗುವಿಕೆಗಿಮತ ಹೆಚಿಚ್ನದುದ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ
ಚಳುವಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದ ಆರಂಭವೆಂದು, ಈ ಚಳುವಳಿಯಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ
ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಬೋಧನೆಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು.

ಸಾಯ್ಮ್ ನನನ್ನುನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಜವಾಗಲೂ
ಮಾಡತೆತ್ೕನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುತೆತ್ನೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸಾಯ್ಮ್ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು
ನಾವು ಅಲಿಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆತಿಥಯ್ವನುನ್ ನೀಡುವರೆ ಎಂದು, ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ ಇತರರನುನ್
ನಮೊಮ್ಡನೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು. ನಾನು ನನನ್ ವೀಸಾ ಅಜಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ
ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

. . .

ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ದಿನೇಶರನುನ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಗಳ ಗುಂಪು ಸಾವ್ಗತಿಸಿತು ಮತುತ್ ನಾನು ಆ
ದೃಶಯ್ವನುನ್ ನೋಡಿದೆ. ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ನೂರಾರು ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತುತ್
ಅವರು ಕಟಟ್ಡದ ಸುತತ್ಲೂ ಓಡಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಸಂಗೀತಗಾರರು ಕಟಟ್ಡಗಳ ಸಮೂಹದಲಿಲ್ರುವ ಒಂದು
ಕಟಟ್ಡದ ಮುಂದೆ ಇರಲು ಏಪಾರ್ಡು ಮಾಡಿದದ್ರು, ಅವರು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಭಜನೆಗಳನುನ್ (ಪಾರ್ಥರ್ನೆ
ಗೀತೆಗಳನುನ್), ವಿಶೇವಾಗಿ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೆಚಿಚ್ದ ಗೀತೆಗಳನುನ್ ಹಾಡತೊಡಗಿದದ್ರು.
ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಅಲಿಲ್ ಕುಳಿತು ನೂಲುತಿತ್ದದ್ರು. ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ದೊಡಡ್ ಗುಂಪು ಗಾಂಧಿಯವರ
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಶರ್ದಾದ್ಂಜಲಿಯನುನ್ ಅಪಿರ್ಸಲು ಗುಂಪುಗೂಡಿತುತ್. ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ದಿನೇಶ್
ಅವರು ತಮಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನುನ್ ಸಾವ್ಗತಿಸಿದರು, ನಾನು ಆ ದೃಶಯ್ವನುನ್ ನೋಡಿದೆ. ನೂರಾರು
ಶಾಲಾಮಕಕ್ಳನುನ್ ಗುಂಪುಗಳಲಿಲ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಶರ್ಮ ತುಂಬಿತುತ್ ಸಂಗೀತಗಾರರು
ಅಲಿಲ್ದದ್ ಕಟಟ್ಡಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ಕಟಟ್ಡದ ಹೊರಗೆ, ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಭಜನೆಗಳು (ಪೆರ್ೕಯರ್ ಸಾಂಗಸ್್)
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ-ಜಿ ಇಷಟ್ ಪಡುತಿತ್ದದ್ ಹಾಡುಗಳನುನ್ ಹಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದದ್ರು ಗಾಂಧಿಯವರ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಸಂದಶರ್ಕರು ಗೌರವಾಪರ್ಣೆ
ಮಾಡಿದರು.

ನಾನು ಅಲಿಲ್ ನಿಂತಿದಾದ್ಗ ಒಬಬ್ ಉದದ್ ನಿಲುವಿನ ತರುಣ ಕೆಂಪು ಶಟ್ರ್ ತೊಟಟ್ವ ನನನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ತನನ್ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡ. ಅವರು ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ ಕೊಡಲಿ. ಅವರನುನ್ ನಾನು ವೈಯುಕಿತ್ಕವಾಗಿ
ನೋಡಿರಲಿಲಲ್ ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್. ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ ಅವರು
ಒಬಬ್ ಯುವ ಸಾರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದುದ್ ಅವರು ನನನ್ ಜೊತೆ ಸಹಪಿಯಾರ್ದುದಾರರಾಗಿ
ಭಾರತದ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಯ್ಜಯ್ವನುನ್ ಹೂಡಿದದ್ರು. ನಾನು ಅವರನುನ್ ಆತಿಮ್ೕಯತೆಯಿಂದ
ಸಾವ್ಗತಿಸಿದೆ, ಮತುತ್ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಅವರನುನ್ ನನನ್ ಸನಿಹದಲಿಲ್ಯೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ .

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಸಾಯ್ಮ್ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನೇಶ್ ರನುನ್ ಸವ್ತಃ ಮೊಣಕೈ ಮೂಲಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನನನ್ ಹತಿತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ನಾವಿಲಿಲ್ಂದ ಹೋಗೋಣ, ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕೊಡಲಿಯವರ ಜೊತೆ ನಾವು
ಆಶರ್ಮದ ಹತಿತ್ರ ಹೊರಟೆವು, ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನೆಯನುನ್ ದಾಟಿಕೊಂಡು, ಆಶರ್ಮದ ಪುಸತ್ಕದ
ಅಂಗಡಿಯನುನ್ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತುತ್ ದಾರಿಯಲಿಲ್ ಸಿಗುವ ಇಡಿಲ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಉಪಿಪ್ಟಟ್ನುನ್
ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು.

ಉಪಹಾರದ ನಂತರ, ನಾವು ನಮಮ್ ಕಾಯಾರ್ಗಾರವನುನ್ನಡೆಸುವ ಆಡಳಿತ ಕಟಟ್ಡದಲಿಲ್ ಹೊದೆವು
ಅಲಿಲ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಾಪೆಗಳನುನ್ ಹಾಸಲಾಗಿತುತ್, ಮತುತ್ ಅವರ ನಡಾವಳಿಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸಲು
ಬಾಲಕ್ನಿಯು ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಂದ ಮತುತ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಕಿಕಿಕ್ರಿದು ತುಂಬಿತುತ್ . ಸಾಯ್ಮ್ ಅಲಿಲ್ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಮಧಯ್ಭಾಗದಲಿಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ನಾನು ಮತುತ್ ದಿನೇಶ ಅಕಕ್ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆವು.
ಆ ಜಾಗ ಚಿಕಕ್ದಿದುದ್ ಅದು ಹಲವಾರು ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತುತ್.

ನನಿನ್ಂದ ಸವ್ಲಪ್ ದೂರದಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಅತಿಥೇಯರಾದ ಕಾತಿರ್ೕಕೇಯ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಇದದ್ರು ಅವರು
ಖಾಯ್ತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮತುತ್ ಭಾರತದ ಅಂತರಿಕಷ್ ಯಾನದ ರೂವಾರಿ ವಿಕರ್ಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರ
ಪುತರ್ . ಕಾತಿರ್ೕಕೇಯ ಅವರು ಆಶರ್ಮದ ಟರ್ಸಿಟ್ಗಳಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರು, ಮತುತ್ ಆ ದಿನ ನಮಮ್
ಅತಿಥೇಯರಾಗಿದದ್ರು. ನಾನು ಸುತತ್ಲೂ ಕಣಾಣ್ಡಿಸಿದೆ, ಆಗ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದುದ್ ಚಕಿತಗೊಳುಳ್ವಷುಟ್
ಮಂದಿ ವೈಶಿಷಟ್ಯ್ಪೂಣರ್ರಾದಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಪಂಡಿತರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತುತ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು.

ಕೊಟಡಿಯ ಸವ್ಲಪ್ ದೂರದಲಿಲ್, ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಮನೆಯಲಿಲ್ ನೇಯದ್ ಬಿಳಿಯ ಖಾದಿಯನುನ್ ತೊಟಟ್
ಅಮೃತ್ ಮೋದಿಯವರಿದದ್ರು, ಅವರು ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ 1955 ರಿಂದ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರು
ಸವ್ಗಿರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಭಾರತ ಪಯರ್ಟನೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ . ಅವರ
ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ಇಳಾ ಭಟ್ ಇದದ್ರು. ಇವರು ಭಾರತದಲಿಲ್ 1972ರಲಿಲ್ ಮಹಿಳಾ ಸವ್ಯಂ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ
ಸಹಕಾರ (Self-Employed Women 's Association of India) (SEVA) ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿ
ಡೆಸಮ್ಂಡ್ ಟುಟು (Desmond Tutu)ಹಾಗು ಮತಿತ್ತರ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ಇಳಾರವರ ಪಕಕ್ದಲಿಲ್ ದಿನಾ ಪಟೇಲ್ ಕುಳಿತಿದದ್ರು, ಅವರ ತಂದೆ 40 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾತಮ್
ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಗರ್ಹಗಳ ಕೃತಿಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ 100 ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ಹೊರ ತರಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ದೀನಾ ಕಲೆಕೆಟ್ಡ್ ವಕಸ್್ರ್ ನ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕಸ್್
ಆವೃತಿಯನುನ್ ಹೊರತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಬಹಳ ಶರ್ಮ ಪಟುಟ್ ಮೂಲ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ರುವ
ಎಲಾಲ್ ತಪುಪ್ಗಳನುನ್ (ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಯ್ರೆಕಟ್ರ್ ರೆಕನ್ಗಿಷನ್, ಓಸಿಆರ್) ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿ
ಮಹಾತಮ್ರ ಪದಗಳ ಶೆರ್ೕಷಠ್ವಾದ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಹೊರತರಲು ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ದೀನಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗೆಗ್ ಅಕಷ್ರಶಃ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಅಕಷ್ರವನುನ್ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಲಿಲ್
ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ರುವ ಪರಿಣಿತರಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರು, ಅವರೆಷುಟ್ ದೀಘಾರ್ವಧಿಯವರೆಗೆ
ಕಷಟ್ಪಟಿಟ್ದಾದ್ರೆಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಂಗರ್ಹದ ಬರಹಗಳ ಬಗೆಗ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲಾಲ್ ಗೊತುತ್. ನಾನು
ಅವರನುನ್ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆದ್, ಅವರು ಗಾಂದಿಯವರ ಜೀವನದ
ಬಗೆಗ್ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಓದಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು,
ಆ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಬಗೆಗ್ ನನಗೆ ಗೊತೆತ್ೕ ಇರಲಿಲಲ್. ದೀನಾ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ನಡೆದಾಡುವ
ವಿಶವ್ಕೋಶವಾಗಿದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಅವರು ಕಥೆಗಳನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಯಿಂದ ಹಾಗು ಆಸಕಿತ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ

ರಾಜಸಾತ್ನದಲಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ಕ್ ಯೂನವಸಿರ್ಟಿಯಲಿಲ್ ಚಾನೆಲಸ್ರ್ ಆಗಿದುದ್ ಪದವಿ ನೀಡುವ
ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ್ ಅದಯ್ಕಷ್ ಸಾಥ್ನದಲಿಲ್ ಕುಳಿತಿದದ್ ಸಾಯ್ಮ್ ಅವರನುನ್ ಸಣಣ್ ಗುಂಪೊಂದು ಮುನಾನ್ ದಿನ
ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಬೇಟಿಯಾಗಿದದ್ವರು ಸಾಯ್ಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿದದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲ್
ನಾನು ಇನೂನ್ ರಾಜಸಾತ್ನದಲಿಲ್ಯೆ ಇದೆದ್. ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದ ಭೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆದ ಚಚೆರ್ಯ ಸಾರಾಂಶವನುನ್ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ತಃ ಕಾಲವನುನ್
ಕಾತಿರ್ೕಕೇಯ ಜೀ ಆರಂಭಿಸಿದದ್ರು.

ನಮಮ್ ಮೂಲ ಉದೆದ್ೕಶ ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನುನ್ ಕುರಿತು ಚಚೆರ್ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿತುತ್, ಮತುತ್
ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರು ಕಲಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳುಳ್ವುದು
ಸೇರಿತುತ್, ಯಾವುದಾದರೂ ಕರ್ಮವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್ ಹಾತೊರೆದು ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು ಪರೀಕಿಷ್ಸುವುದು ಕೂಡ
ಆಗಿತುತ್. ನಾವು ಒಂದೆ ಒಂದು ದಿನದಲಿಲ್ ಹಿಂಸೆಯನುನ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಆಗಿರಲಿಲಲ್, ನಾವು ಅಲಿಲ್
ಸೇರಿದುದು ದೀಘಾರ್ವಧಿಯಲಿಲ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ್
ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಆಗಿತುತ್ ಅದೂ ಅಲಲ್ದೆ ನಾವೆಲಲ್ರನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ನಮಮ್
ಕೂಗನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಜೋರಾಗಿಸುವುದು ಆಗಿತುತ್.

ನಾನು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆದ್. ಸಾಯ್ಮ್ ಭಾನುವಾರ ರಾತಿರ್ ತಡವಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆಮಾಡಿದದ್ರು. ನನನ್
ಮನಸೆಸ್ಲಾಲ್ ಈ ಭಾರವಾದ ಪರ್ಶೆನ್ಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತುತ್, ನನನ್ನುನ್ ಕೇಳಲಾದ ಕೆಲಸ ನಾನು
ದಿನನಿತಯ್ದಲಿಲ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಕೆಲಸಕಿಕ್ಂತ ಬೇರಯಾಗಿದುದ್ ಅದು ಸರಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಒಂದು
ಡಿಸಕ್್ ನಿಂದ ಮತೊತ್ಂದು ಡಿಸಕ್್ ಗೆ ನಕಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿತುತ್. ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು,
ವಿಸಾತ್ರವಾದ ಹರಿವುಳಳ್ ಪರ್ಪಂಚದ ಶಾಂತಿಯಂತಹ ವಿಷಯ, ಹಿಂಸೆಯನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸುವುದು,
ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ನಾನು ಬಹಳಷುಟ್ ದೂರವನುನ್ ಕರ್ಮಿಸಿದದ್ರೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬೋಧನೆ
ನನನ್ ಕೆಲಸದ ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೂರವಿತುತ್, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತತ್ರವಿರಲಿಲಲ್
ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಬರುವಂತಹ ಒಳಅರಿವಿರಲಿಲಲ್.

ಕಾತಿರ್ೕಕೇಯ-ಜೀಯವರ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಚಚೆರ್ಯ ಸಾರಾಂಶವನುನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದಾಗ ಮೂರು
ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೊದಲನೆಯದು, ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು,
ಮತುತ್ ವಿವಿಧತೆಯನುನ್ ಪೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸುವುದನುನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು
ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿಭಟಿಸುವುದನುನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಪರ್ಭಾವ ಬೀರುವುದನುನ್ ಇಷಟ್ಪಡುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಅಗತಯ್ವಾಗಿ
ಭಯಪಡದೆ ಇರುವುದನುನ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಎಲಾಲ್ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ
ಬೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಹಾಸುಹೊಕಾಕ್ಗಿತುತ್.

ನಂತರ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ ನಮಮ್ ಚಚೆರ್ಯನುನ್ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದರು ಮತುತ್ ಅವರು ಯಾಕೆ
ನಮಗೆ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕರೆದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್
ಪುಸತ್ಕವಾಗಿದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಕೇಳಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ . ನಾವು
ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಮರುವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ ಸಾಯ್ಮನ್ ಪರ್ಬಂಧವಾಗಿದೆ ವಿಶವ್
ಸಮರವು ವಿಶವ್ ಸಮರ II ರ ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನಸ್್, ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶವ್ದ ಕೆಲವು ಶಿರ್ೕಮಂತ ಮತುತ್
ಪರ್ಬಲ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ವಸಾಹತುಗಳ "ಥಡ್ರ್ ವಲಡ್್ರ್" ಮತುತ್ ಬಡತನ-Strichken,
ಡೆಮಾಕರ್ಟಿಕ್ ಅಲಲ್ದ ಕಳಪೆ ದೇಶಗಳು, ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ವಾಸುತ್ಶಿಲಿಪ್ಗಳು ಅಂದಾಜಿಸುವಲಿಲ್ ಕನಿಷಠ್
ಆಧರಿಸಿತುತ್. ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡ ಆ ದಿನದ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಚಚೆರ್ಯನುನ್ ಮುಂದೂಡಿದರು ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್
ಒಟಿಟ್ಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣವನುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಲಾಲ್ ಸಿದಾದ್ಂತಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಾನು ಕೆಲವನುನ್
ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೇಳಿದೆದ್, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್
ನನನ್ ಹತಿತ್ರ ಚಚೆರ್ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ನಾನು ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದನುನ್ ಕೇಳಿದೆದ್. ಸಾಯ್ಮ್ ನ
ಸಿದಾದ್ಂತ ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಪುನವಿರ್ನಾಯ್ಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿತುತ್. ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ಈ
ಕೆಲಸವಾಗಿದುದ್ ಎರಡನೆ ಮಹಾ ಯುದದ್ದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯುನೈಟಡ್ ನೇಷನ್ ಹಾಗೂ
ಅಂತರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ನಿಧಿ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸಂಸೆಥ್ ಹಾಗು ನಮಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಇನಿನ್ತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ಮಾಡಿದದ್ವು. ಅ ಪರ್ಪಂಚವು ಕೆಲವು ಶಿರ್ೕಮಂತರಿಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್ಯುತ ರಾಷಟ್ರ್ಗಳಾದ ಮತುತ್
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ಮೂರನೆಯ ಪರ್ಪಂಚವೆಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಯ, ಬಡತನದಲಿಲ್ ಬೇಯುತಿತ್ರುವ,
ಪರ್ಜಾ ಪರ್ಭುತತ್ವ್ವಿಲಲ್ದೆ ಬಡ ದೇಶಗಳು, ಕನಿಷಟ್ ಪಕಷ್ ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮಾಡಿದ ರೂವಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ
ಅಂದಾಜಿಸಿದದ್ರು.

ಆದರೆ ಕೀನಸ್್, ಮಾಷರ್ಲ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಎಲಲ್ರೂ ಗಾಂಧಿಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲಲ್, ಗಾಂಧಿಯವರ
ಪರ್ಯತನ್ಗಳು ಭಾರತಕೆಕ್ ಮಾತರ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲಲ್, ಅದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ
ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿರುದದ್ವಾದ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಇಂದು, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕೂಕ್ಟವಿಲಲ್. ಐರೋಪಯ್ ಒಕೂಕ್ಟವು ಬಿರ್ಟನನ್ನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತ
ಮತುತ್ ಚೀನಾ ದಾಖಲೆ ದರದಲಿಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಹೊಂದುತಿತ್ದೆ. ಆದರೂ, ನಮಮ್ ಲೋಕವು ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಿಲಲ್ ಇದು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ, ಸಾಯ್ಮ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಯ,
ವಿಭಿನನ್ ಜಗತುತ್.

ಭಾರತವು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಆಹಾರವನುನ್ ಉತಾಪ್ದಿಸುತಿತ್ದೆ, ಆದರೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಜನರು ತೀವರ್ವಾದ
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಪರ್ಪಂಚಾದಾದಯ್ಂತ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ
ಬದಲು ಹೆಚಾಚ್ಗುತಿತ್ದೆ, ಕಾಯಿಲೆ, ಅಸಮಪರ್ಕ ನೀರು, ಮತುತ್ ಬಡತನವು ಜಗತಿತ್ನ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಭಾಗವನುನ್ ಬಾಧಿಸುತಿತ್ದೆ.

ನಂತರ ಬಾಧಿಸುತಿತ್ರುವುದು ಹಿಂಸೆ, ಒಂದು ರಾಜಯ್ದಲಿಲ್ ಹಿಂಸೆ ಇನೊನ್ಂದು ರಾಜಯ್ದ ವಿರುದದ್, ಅವರ
ಜನರ ವಿರುದದ್ ಅವರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಇಳಿಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಉಗರ್ವಾದಿಗಳ ಆಶಚ್ಯರ್ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಹಿಂಸೆ,
ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದದ್ ಮತೊತ್ಂದು ಹಿಂಸೆ. ವೈಯುಕಿತ್ತವಾಗಿ ಬಲಾತಾಕ್ರ, ಕೊಲೆ, ಮತುತ್ ಶೋಷಣೆ.

ಸಾಯ್ಮ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದಾದ್ರೆ, ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಸರಿ
ಸಾಟಿಯಿಲಲ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗಿವೆಯೆಂದು ಅವನು ನಂಬುತಿತ್ದಾದ್ನೆ. ನಾವು ಖಾಯಿಲೆಗಳನುನ್
ವಾಸಿ ಮಾಡಬಲೆಲ್ವು, ನಾವು ಶುಧದ್ವಾದ ನೀರನುನ್ ಹೊಂದಬಲೆಲ್ವು, ನಾವು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಅನುನ್
ತೀವರ್ವೇಗವನುನ್ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಬಲೆಲ್ವು ಮತುತ್ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಲೆಲ್ವು ನಾವು
ಅದನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬಲೆಲ್ವು, ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಬಲೆಲ್ವು.

ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಯಾವುದನಾನ್ದರೂ ಮಾಡಲು, ನಾವು ನಮಮ್ ಆಡಳಿತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್
ಪುನವಿರ್ನಾಯ್ಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸುತೆತ್ೕವೆ ನಾವು
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಬಾರದು ಮಾನವನ ಅಗತಯ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನ
ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ.

ಸಾಯ್ಮ್ ಮಾತನುನ್ ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸತಿತ್ನ ದೀಘರ್ಕಾಲದ
ಸದಸಯ್ ಮತುತ್ ಗಾಢವಾದ ಆಧಾಯ್ತಿಮ್ಕ ಮತುತ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ವಯ್ಕಿತ್, ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್
ಅವರ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆದ್ವು ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಅವರನುನ್ ಆಳವಾಗಿ ಮೆಚಿಚ್ಕೊಳಳ್ಲು
ಆರಂಭಿಸಿದೆವು.

ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ನಮಗಿರುವ ಪರ್ಮುಖ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಒಂದೆಂದರೆ ಒಂದು
ಸಮುದಾಯದವರು ಇನೊನ್ಂದು ಸಮುದಾಯದವರನುನ್ ಕುರುಡಾಗಿ ದೆವ್ೕಷಿಸುವುದು. ಇದು
ದೆವ್ೕಷವನುನ್ ಅವೈಯುಕಿತ್ಕವಾಗಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬಾದ್ರಿ
ಇಲಲ್ವೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತ್ದೆ, ದೆವ್ೕಷವು ಅದರದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಂದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರನುನ್
ಅವೈಯುಕಿತ್ಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲಲ್,
ಅವರು ಸುಖಾಸುಮಮ್ನೆ ಇತರರನುನ್ ದೆವ್ೕಷಿಸಲು ತೊಡುಗುತಾತ್ರೆ
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ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯು ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯತಾವಾದದಿಂದ ಮತುತ್ ಜನಾಂಗೀಯ ಭಿನನ್ತೆಗಳಿಂದ
ಸಂಭವಿಸುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಧಮರ್ದಿಂದ ಬರುತತ್ದೆ, ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವೇ
ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು, ಇಂದು ಪರ್ಪಂಚವು ಧಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡದೆ
ಆಧಾಯ್ತಮ್ಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ನಮಮ್
ಕೈಯಲಿಲ್ಯೇ ಇದೆ ನಾವು ಬದಲಾದರೆ ಇತರರು ಬದಲಾಗುತಾತ್ರೆ.

ನಂತರ ದೀನಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂಸೆಯನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು
ಮೊದಲು ನಿಮಿಮ್ಂದಲೇ ಸಾಧಯ್ವಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಮೊದಲು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸಿ. ಅವರು
ವಿಯೆಟಾನ್ಮ್ ಯುದದ್ದ ಸಮಯದಲಿಲ್ ನಡೆದ ಯುವಕನ ಕಥೆಯನುನ್ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಯುವಕ ಐನ್
ಸೆಟ್ೖನ್ ಗೆ ಪತರ್ವನುನ್ ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಉತತ್ರಿಸಿದರಂತೆ "ಗಾಂಧೀಜಿಯ
ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು

ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅವನು ಮತೆತ್ ಐನ್ ಸೆಟ್ೖನ್ ರಿಗೆ ಪತರ್ ಬರೆದು ಅವರ
ಮಾತಿನ ಅಥರ್ವನುನ್ ಕೇಳಿದನು. ಐನ್ ಸೆಟ್ೖನ್ ಮರುತತ್ರಿಸಿದರು "ಕಾನೂನನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸು" ಆ
ಹುಡುಗ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲಲ್,
ಅಹಿಂಸೆಯ ಪರ್ಮುಖ ಪರ್ತಿಪಾದಿಕ, ಅವರ ಕೆಲಸವು ಪರ್ಪಂಚೆದೆಲಲ್ಡೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾರ್ಂತಿಗಳನುನ್
ನಡೆಸಲು ಪೆರ್ೕರಣೆ ಒದಗಿಸಿತು.

ನಂತರ ಸಂಭಾಷನೆಯು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ನಾನು ಕೆಲವನುನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡೆ, ಹಲವಾರು
ಪೋಟೋಗಳನುನ್ ತೆಗೆದೆ. ಮತುತ್ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನುನ್ ಟಿವ್ೕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುತತ್ಲಿನ ಜನ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಏನುಹೇಳಲಿ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಯೋಚನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನು ಬರೆದಕೊಂಡ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಹಾಗೇ ತಿರುವಿ
ನೋಡುತಾತ್ ಅಲಿಲ್ ಇದದ್ ನಾನು ಓದಿ ಬಹಳಷುಟ್ ಮೆಚಿಚ್ಕೊಂಡ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಬರೆದ ಘನೆತೆವೆತತ್
ಇತಿಹಾಸಕಾರರನುನ್ ನೋಡುತಾತ್ ಅವರು ಅದನೆನ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ದದ್ನುನ್ ನೋಡಿ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ
ಹೊಂದತೊಡಗಿದೆ

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ್ದಲಿಲ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವ್ವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯನುನ್ ಹಿಡಿಯಲು
ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕವಾದ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸುಶಾಮ್ ಐಯಯ್ಂಗಾರ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ ಹೇಳಿದರು,
ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದದ್ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದದ್ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸೆಯನುನ್
ನಾವೆಲಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಾರಿ ನಾಯ್ಯಯುತವನಾನ್ಗಿಸುತೆತ್ೕವೆ. ಹಿಂಸೆಯ ಕಾರಣಗಳ ಸತ್ರಗಳನುನ್
ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತತ್ ಹೀಗೆಂದರು "ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ
ಬಹಳ ಮುಖಯ್ವಾಗಿರುತತ್ವೆ. ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತುತ್
ಬಲಾತಾಕ್ರಗಳಂತಹುವುದನುನ್ ಕೂಡ ಸರಿಯೆಂದು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡುಬಿಡುತೆತ್ವೆ, ಆದರೆ ಪೀಡಿತ
ಹೆಂಗಸನೇದಾರೂ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದಲಿಲ್ ನಾವು ಅದನುನ್ ಸರಿಯೆನುನ್ವುದಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ
ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಅಪರಾಧವೆನುನ್ತೆತ್ವೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದದ್ ಹಿಂಸೆಯನುನ್ ಬಳಸುವುದರ ಬಗೆಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧ
ವಯ್ಕತ್ ಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ದಿಗಭ್ರ್ಮೆ ಹಿಡಿಯುವಷುಟ್ ಕೂರ್ರತನ ಮತುತ್ ದಬಾಬ್ಳಿಕೆಯನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್
ಬಿರ್ಟಿಷರ ವಿರುದದ್ ಹಾಗು ರಚನಾತಮ್ಕವಾಗಿ ರಾಜಯ್ದಲಿಲ್ ಜನರ ವಿರುದದ್ವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ಹಿಂಸೆಯ
ಹೊರತಾಗಿರಯೂ ಅವರು 1857 ದಂಗೆಯ ವಿರುದುದ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವಯ್ಕತ್ ಪಡಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.
ಕಲಕ್ತಾತ್ದಲಿಲ್ ನಡೆದ ಹತೆಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಜನರು ಒಬಬ್ರೊನನ್ಬಬ್ರು ಸಾಯಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗಮತುತ್ 1946 ರಲಿಲ್
ಬಿಹಾರದಲಿಲ್ ಜನರು ದಂಗೆಯೆದಾದ್ಗ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅದನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸುವವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ
ಕುಳಿತರು, ಎಂತಹ ಉಪವಾಸವೆಂದರೆ ಒಂದೊಮೆಮ್ ಅವರು ನಿಲಿಲ್ಸದಿ ದದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಯಲೂ
ಸಿದದ್ರಾಗಿದದ್ರು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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"ದಿ ಆಫಿರ್ಕನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗಾಂಧಿ" (The African Element in Gandhi)ಎಂಬ
ಅಸಕಿತ್ಕರವಾದ ಪುಸತ್ಕದ ಲೇಖಕರಾದ ಅನಿಲ್ ನೌರಾಟಿಯ ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್
ರಚನಾತಮ್ಕವಾದ ಹಿಂಸೆಯ ಪರ್ಕಾರ, ಅಸೃಪಶ್ತೆಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್, ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ವಿರುದದ್ವಾಗಿ
ಕೂರ್ರ ಹಿಂಸೆ, ಬಲದೊಡನೆ ಬಲ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಲು ನಾಯಕರಾದ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ತೀಮಾರ್ನಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್ರುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ನಾಯಕರಂತೆ ಮಂಡೇಲಾ ಕೂಡ
ಗಾಂಧೀಯವರ ಅನಯಾಯಿಯಾಗಿದದ್ವರೇ.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ವಾಗಾವ್ದವೇನೆಂದರೆ,
ಒಂದೊಮೆಮ್ ಬಾಗಲಾರದ ದಬಾಬ್ಳಿಕೆಯಿದದ್ರೆ ಆಗ ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ನ ಹಿಂಸೆಯು ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.
ನೆಲಸ್ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ ಅವರೊಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆಕ್ ಬಂದರು ಏನೆಂದರೆ ಸುಮಮ್ನೆ ಪರ್ತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಕಿಕ್ಂತ
ಅವರು ವಿಭಿನನ್ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನುನ್ ಆರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು, ಮತುತ್ ಕನಿಷಟ್ ಜೀವಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ
ದಂಗೆಯೇಳುವುದನುನ್ ಆರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಇಳಾ ಭಟ್, ಮಹಿಳಾ ಸವ್ಯಂ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನುನ್ ರೂಪಿಸಿದವರು, ಇವರ
ಸಂಘದಲಿಲ್ 1. 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾದ್ರೆ, . ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಶಾಂತಿಯು ನಮಮ್
ಅಪೇಕಿಷ್ತ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಮ್ ಗುರಿಯನುನ್ ಸಾಧಿಸುತೆತ್ವೆಯೋ ಅಥವಾ
ಸಾಧಿಸುವೆವೋ, ಆದರೆ ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಪರ್ಯತನ್ವನನ್ಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕತತ್ಲು ಮತೆತ್ ಮತೆತ್
ಆವರಿಸುವುದನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಬೇಕು.

ಇಳಾ ಅವರ ಮಾತಿನಲಿಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್, ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು
ಪರ್ತಿಧವ್ನಿಸಿದವು. ಅಹಿಂಸೆಯ ತಿರುಳೆಂದರೆ ಹಿಂಸೆಯಿಲಲ್ದಿರುವುದಲಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲಿಲ್ ಪಿರ್ೕತಿ
ತೋರಿಸುವುದು. ಕಿಂಗ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಪಾರ್ಥರ್ನೆಯಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಭಾಷಣಗಳಲಿಲ್ ಈ ಸಿದಾದ್ಂತವನೆನ್ೕ
ಹೇಳಿದರು "ದೆವ್ೕಷ ದೆವ್ೕಷವನುನ್ ಓಡಿಸುವುದಿಲಲ್, ಆದರೆ ಪಿರ್ೕತಿ ಅದನುನ್ ಮಾಡಬಲಲ್ದು". ಇಳಾರ
ಮಾತಿಗೆ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳ ಪರ್ವಾಹವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರನುನ್
ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಮತುತ್ ಮನೋಭಾವನೆಯಲಿಲ್ ಹಿಂಸೆಯ ಬೇರುಗಳು
ರಚನಾತಮ್ಕವಾಗಿವೆ, ಇದು ಬಾಂಬ್ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮತುತ್ ಬಂದೂಕಗಳಿಗಿಂತಲು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮಮ್
ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯಲಿಲ್ ಸೇರಿಕೊಂಡುಬಿಟಿಟ್ದೆ

ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಅನಾಮಿಕ್ ಶಾ, ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ವಿದಾಯ್ಪೀಠದ
ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿದದ್ವರು, ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಇದನುನ್ "ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯೆಂದೇ ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ,
ಇವರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ 1920 ರಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶಾವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ ಅದನುನ್ ಪಠಯ್ವನಾನ್ಗಿ ಇಟುಟ್ ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು
ಅದನುನ್ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದಾರವನುನ್ ನೂಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸವನುನ್ ಶಾಲೆಯನುನ್
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು.

ಪೊರ್ಫೆಸರ್ ಷಾ ಆರೋಗಯ್ದ ಹಿಂಸೆ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್, ಜನರು ಸಾಯುತಿತ್ರುವ ಕಾರಣ ಅವರು
ಅಗತಯ್ವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ. ಆಥಿರ್ಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲಿಲ್
ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಹೇಗೆ ಇಳಿದಿದದ್ವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅದರಲಿಲ್ ಅತಿ-
ವಿಸಾತ್ರವಾದ ಆಥಿರ್ಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಮಾನವನ ಅಗತಯ್ಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. .

ಜನರು ತಮಮ್ ಆಡಳಿತವನುನ್ ತಾವೇ ನಡೆಸುತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವನುನ್
ಪುನವಿರ್ನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರೋಗಯ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನುನ್ ಸರಕಾರವು ಹೇಗೆ
ಸಂಭೋಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನುನ್ ಅನಾಮಿಕ್-ಜಿ ನೀಡಿದರು,

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದ ಭೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ಜಪಾನಿನಲಿಲ್ ಪೆಟೆಂಟ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜಯ್
ಉದೆದ್ೕಶಗಳಿಲಲ್ದ ಆರೋಗಯ್ದ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳು ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್, ಇದರ ಅಥರ್
ಸರಕಾರಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಸೆಥ್ಗಳಾಗಲಿ, ಔಷಧಿಯ ತಯಾರಕರಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ್ ಬಂದರೆ ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಅದನುನ್ ನೀಡಬಹುದು,

ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳ ದೀಘಾರ್ವಧಿಯ ಅಧಯ್ಯನದಲಿಲ್ ನಾನೆಂದು ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಜಾಞ್ನದ
ಲಭಯ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಿರಲಿಲಲ್, ಈ ಸಿದಾದ್ಂತವು ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯೆಂದು ನಾನು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ದಿನಪೂತಿರ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳನೋಟಗಳು ನನಗೆ ದೊರೆಯುತತ್ಲೇ ಹೋಯಿತು.
ಒಂದರ ನಂತರ ಇನೊನ್ಂದು, ಜನರು ಎಚಚ್ರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳನುನ್, ಗಾಂದಿಯವರ ತತವ್ದ
ಬಗೆಗ್, ಮತುತ್ ಆಧುನಿಕ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಅದರ ಪಾಠವನುನ್ ಅನವ್ಯಿಸುವುದನುನ್ ನೋಡಿದೆ.

ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗೆಗ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲೊಲ್ಬಬ್ರಾದ ಫೊರ್ೕಫೆಸರ್ ಸುಧೀರ್
ಚಂದರ್ರವರು ನಮಮ್ ಸವಾಲುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನುನ್ ಕೊರ್ೕಢಿಕರಿಸಿದರು, ಅವರು ದೆಹಲಿ ನಗರದ
ಉದಾಹರಣೆಯನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ ಹೇಳಿದರು ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರನುನ್
ಬದಲಿಸಿ ಇಡುವುದು ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಪರ್ವೃತಿತ್ಯಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಇಂದಿನ ಪರ್ಸುತ್ತ ಘಟನೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಫೊರ್ೕಫೆಸರ ಚಂದರ್ ಈ ಪರ್ವೃತಿತ್ಯನುನ್ "
ಇಂದಿನ ವತರ್ಮಾನವನುನ್ ಕಾಪಾಡುವ ಸಮಾಜ" (the society for the preservation of the
present) ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನುನ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಹಾಗೆ
ಸೆಲ್ೕಟ್ ನಲಿಲ್ ಅಂದಿನ ದಿನದ ಪಾಠವು ಮಗಿದ ನಂತರ ಅದನುನ್ ಅಳಿಸಿ ಶುದದ್ವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳುಳ್ವ
ರೀತಿಯಲಿಲ್ ನೋಡಬಾರದು . ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ್ ಬದುಕಬೇಕು ಮತುತ್ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ
ಕಲಿಯಬೇಕು.

…

ನಾವು ಪೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೋಕಾಲ್, ಮಜೆಜ್ಗೆಯೊಂದಿಗಿನ ಆಹಾಲ್ದಕರವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನುನ್
ಹತಿತ್ರದಲಿಲ್ಯೇ ಇದದ್ ಕಾಯ್ಂಟೀನ್ ನಲಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಮರಳಿ ಬಂದೆವು. ನನನ್ನುನ್ ಕೆಲವು
ವಿಮಶೆರ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ನಾನು ದೈಯರ್ವನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾವುದು
ರೆಕಾಡ್ರ್ ಆಗಿರಲಿಲಲ್, ಮರುದಿನಕೆಕ್ ನನನ್ಲಿಲ್ ಕೈಯಲಿಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಹಾಳೆಗಳಿದದ್ವು, ಆದರೆ
ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಹದಿನೇಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿ 'ನಮಮ್
ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಹಿಂಸೆ' ಮತುತ್ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಸಿದಾದ್ಂತ ದ ಸಂಭಂದವನುನ್ ಅಥರ್ ಮಾಡಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆ.

1963 ರರಲಿಲ್ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಲಾಯ್ಟಿನ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ರಾಜತಾಂತಿರ್ಕರನುನ್ ಉದೆದ್ೕಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡುತಾತ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು "ನಾವು ಒಂದೊಮೆಮ್ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಕಾರ್ಂತಿ ಮಾಡಲು
ಅಸಾಧಯ್ವಾದರೆ, ಆಗ ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಂತಿಯನುನ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಯ್ಗತಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನೆಡಿ ಅವರು ಹುಚಚ್ನೊಬಬ್ನ ಹಿಂಸಾತಮ್ಕ ಕಿರ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊಲಲ್ಲಪ್ಟಟ್ರು, ಆದರೆ ಐದು
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಮಾತುಗಳನುನ್ ಮರಳಿ ಮಾಟಿರ್ನ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ವಿಯೆಟಾನ್ಮ್ ಯುದದ್ದ
ಕಾಲದಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪುನರುಚಚ್ರಿಸಿದರು, ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು ಯುದದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆಯ
ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿದುದ್ ಅದನುನ್ ವಿಯೆಟಾನ್ಮಿ ಜನರ ವಿರುದದ್ ಪರ್ಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ .

ಅಮೆರಿಕನ್ ಹುಡುಗ ಮತುತ್ ಹುಡುಗಿಯರನುನ್ ಯುದದ್ ಮಾಡಲು ಸನನ್ದುದ್ ಮಾಡಿದುದು ಅವರ
ವಿರುದದ್ವಾದ ಆಘಾತಕಾರಿಯೆನಿಸುವ ಹಿಂಸೆ ಕಿರ್ಯೆಯಲಲ್ದೆ ಮತೆತ್ೕನು ಅಲಲ್ವೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದರು. ಕಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜಯ್ದಲಿಲ್ ಮತೊತ್ಂದು ತರಹದ ಹಿಂಸೆಯು ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು, ಅದು ಕಪುಪ್ ಜನಾಂಗದ ಪುರುಷರು ಮತುತ್ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದದ್ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಕೆನೆಡಿಯ ಮಾತುಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ ನಾವು ಮರೆತಿದೆದ್ೕವೆಂದು ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ. ಅದನುನ್
"ಮೌಲಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಂತಿ"(radical revolution in values) ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದರು.
ನಮಮ್ ಸಮಾಜದಲಿಲ್ ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣಗಳನುನ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಾವು "ವಸುತ್
ಉದೆದ್ೕಶಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಉದೆದ್ೕಶಿತ ಸಮಾಜಕೆಕ್ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದರು. ನಮಮ್ ಸಮಾಜವನುನ್ ನಾವು ಪುನವಿರ್ನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಮಮ್ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ರಚನಾತಮ್ಕ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸುವ
ವಿಧಾನವು ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತೆತ್ೕವೆ ಎನುನ್ವುದರ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗುತತ್ದೆ ಕಾನೂನಿನ
ನಿಯಮವನುನ್ ಪರ್ಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನುನ್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ವಿಮೋಚನೆ ಘೋಷಣೆ ಮತುತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 13 ನೇ ತಿದುದ್ಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ
ಕೊನೆಗೊಳಳ್ಲು ಪಾರ್ರಂಭವಾಯಿತು .

ಅಮೇರಿಕಾದಲಿಲ್ ಉದೆದ್ೕಶಪೂವರ್ಕವಾದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಪದದ್ತಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ
ಕೊನೆಗೊಂಡು ಅದು ಶೀಘರ್ದಲಿಲ್ಯೇ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ನ ಪಾಲುಹಂಚುವಿಕೆಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿ
ಬದಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲಿಲ್, ನೀಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ತಮಮ್ ನೆಲದಲಿಲ್ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯ
ಪಾಲುಹಂಚುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ಸಾಗರೋತತ್ರ ಒಪಪ್ಂದದ ಬಗೆಗ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್
ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸವ್ಯಿಚೆಚ್ಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾತರ್ವೇ
ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಯಾವಾಗೆಂದರೆ ಗಿರಿಮಿತಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಈ ಕೂರ್ರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್
ಕೊನೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಾಯವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿ
ತೊಡೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಹೋರಾಟ ಮತುತ್ ನೋವು ಮತದಾನ ನೀಡುವ ಹಕಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಮೇರಿಕಾದಲಿಲ್
ವಣರ್ಬೇಧವು ಕೊನೆಗೆ 1964ರ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದನುನ್ ಅಳವಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್ ಅಸಪ್ೃಶಯ್ತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಪರ್ತಿಸಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೊಂಡ
ನಂತರ ಮತೊತ್ಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಆದಾಗೂಯ್ ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಅಥರ್ದಲಿಲ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲಲ್, ಆದರೆ ಅವುಗಳನುನ್ ನಿರಂತರ
ಹೋರಾಡುವ ಪರ್ಚಾರ ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ನಮಮ್
ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಇನೂನ್ ಅಸಿತ್ತತ್ವ್ದಲಿಲ್ದೆ. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಕಟ ವಿರುದದ್ವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ
ಅಮೆರಿಕಾ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮತದಾನದ ತೆರಿಗೆಯನುನ್ ಈಗ ವಿಶಿಷಟ್ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ
ಕಾನೂನಾಗಿ ಅದರ ಜಾಗಕೆಕ್ ಬಂದಿತು, ಈ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮತುತ್ ಇಲಲ್ದಿರುವ
ಮತದಾರರ ವಂಚನೆಯನುನ್ ತಡೆಯಲು ಏನನುನ್ ಮಾಡಲಿಲಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಜನರನುನ್ ಮತದಾನ
ಮಾಡದಂತೆ ಇರಲು ನಿರುತಾಸ್ಹ ಪಡಿಸುತಿತ್ದೆ.

ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ವಾದರೂ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬಬ್
ದುಷಟ್ ಮತೊತ್ಂದನುನ್ ಆಕರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ರುವೆವು, ನಾವು ನಮಮ್ಲಿಲ್ರುವ
ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಬಳಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು, ಎಲಲ್ಕಿಕ್ಂತ ಶಕಿತ್ಶಾಲಿಯಾದುದೆಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು, ಪರ್ಜಾ
ಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್, ನಮಮ್ ಸರಕಾರವನುನ್ ನಾವೇ ರಚಿಸುತೆತ್ವೆ, ಜನರಾಗಿ ನಾವು ನಮಮ್ ನಿಯಮಗಳನುನ್
ನಮಮ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳನುನ್ ನಾವೇ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ನಮಮ್ ಸರಕಾರಗಳು ದೂರ ಉಳಿದಿದುದ್
ಬೆತತ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ (ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲು ದೂರ ಉಳಿದಿದುದ್
ಉದಾಸೀನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತತ್ವೆ), ನಮಮ್ ಮಾಲೀಕತವ್ವನುನ್ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮತುತ್
ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವನುನ್ ಮೇಲೆ ತಂದಾಗ ನೈಜ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಕಾನೂನಿಗೆ ಮೂರು ತತವ್ ಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಾನೂನನುನ್ ಮುಂಚೆಯೆ ಬರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ,
ಮತುತ್ ನಾವು ಮುನೆನ್ಡೆಯುತಿತ್ದದ್ಂತೆಯೆ ಕಾನೂನನುನ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್, ಹಾಗೂ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದ ಭೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಪುಪ್, ಅಕರ್ಮ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದದದ್ನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲಲ್. ಈ ತತವ್ ವನೆನ್
ಜಾನ್ ಅದಮಸ್್ ಬಹಳ ಸವ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳ
ಚಕರ್ವತಿರ್ಗಳು ಮನುಷಯ್ರ ದೇಶದವರಲಲ್.

ಎರಡನೆಯ ತತವ್ವೆಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಕಾನೂನಿನ
ಅಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಕಷ್ಮೆಯಿಲಲ್ದ ಈ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್, ಈ ತತವ್ವು ಸಪ್ಷಟ್ ಮತುತ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರುತತ್ದೆ, ಆದರೆ
ನಾನು ನನನ್ ಕಠಿಣ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಉಲಲ್ಂಘನೆಗಳಲಿಲ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಈ
ಉಲಲ್ಂಘನೆಯಲಿಲ್ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆತ್ನೆ.

ಮೊದಲ ಎರಡು ತತವ್ಗಳನುನ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಿವುದು ಅವಶಯ್ಕ ಆದರೆ
ಅದಷುಠ್ ಸಾಲುವುದಿಲಲ್. ಅಮೇರಿಕಾದ ದಕಿಷ್ಣ ಭಾಗದ ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಬಿಳಿಯ ಬಣಣ್ದ ಜನರು ತಿನುನ್ವ
ಕೌಂಟರ್ ನಲಿಲ್ ಬೇರೆ ಬಣಣ್ದ ಜನರು ತಿನುನ್ವಹಾಗಿಲಲ್. ಮತುತ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್
ವಿಸಾತ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತಾತ್ರೆ, ಈ ಎರಡೂ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ತೃಪಿತ್ಕರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು
ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತರ್ ನಿಯಮವೇ ಹೊರತು ಅದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವಲಲ್.

ಮೂರನೆಯ ತತವ್ವು ಏನೆಂದರೆ ಎಲಾಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ
ವಯ್ಕಿತ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾತರ್ ಅನವ್ಯವಾಗುವಂತಿರಬಾರದು. ಭಾರತೀಯರು ಮತುತ್
ಏಶಿಯನರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಕಾಗದಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸದಾ
ತಮಮ್ ಬಳಿಯಲಿಲ್ಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್
ಮಾಡಿದ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವು ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನಿನ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿತುತ್.

ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಸಟ್ಷಟ್ವಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಹಿಂಸೆಯು ಇದೆಯೆಂದು ಮತುತ್ ನಾವು
ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು, ಈ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗೆಗ್ಯೆ ಸಾಯ್ಮ್ ಮಾತನಾಡಿದುದ್, ರಾಜಯ್ದಲಿಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಿಂಸೆ, ಉಗರ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆ, ಅಕಕ್ ಪಕಕ್ದ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ,
ಆದರೆ ಇಲಿಲ್ ಶಾರೀರಿಕ ಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದು ಇದೆ. ದಿಗಬ್ರ್ಮೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಹಿಂಸೆಯು ನಮಮ್
ಗರ್ಹದ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮತುತ್ ಕಲುಷಿತ ವಾತವರಣದಿಂದ ಆಗುತಿತ್ದೆ. ಆಹಾರ
ಹೆಚಿಚ್ರುವ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಬರದಿಂದ ಹಿಂಸೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಂಸೆ. ಮತುತ್ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ಹಿಂಸೆ.

ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವು ಕಾನೂನು ಎಲಲ್ರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತತ್ದೆ,
ಆದರೆ ಇಂದು ಇಲಲ್. ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ನಮಮ್ ಸಕಾರ್ರವು ಹೇಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ
ಎಂಬುದನುನ್ ಬದಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಮರುವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಮಾತರ್ ಇಂದು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ

ನಮಮ್ ಇಂದಿನ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್, ನಾವು ಇನೂನ್ ಒಂದು ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್
ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅರಿವಿನ ಅವಕಾಶದಲಿಲ್ ಸಮಾನತೆ. ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನಮಗೆ
ಒದಗಿಸಿರುವ ಅತಿ ದೊಡಡ್ ಭರವಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಎಲಲ್ರನುನ್ ಜಾಞ್ನದಿಂದ
ದೂರವಿರಿಸುತೆತ್ವೆ. ಅವುಗಳ ಉದಾಯ್ನವನುನ್ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಚಿಚ್ರಿಸುತೆತ್ವೆ, ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು
ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಪಕಷ್ದಿಂದ ಪರವಾನಗಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ, ನಮಮ್
ಕಾಲದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶವು ದೊಡಡ್ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ತಲೆಮಾರಿಗೆ
ಬಹುದೊಡಡ್ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಮ್ ಅವಕಾಶವಾಗಿದುದ್. ಇದು ನಾವು ಭವಿಷಯ್ಕೆಕ್ ನೀಡಬಹುದಾದ
ದೊಡಡ್ ಐತಿಹಯ್ವಾಗಬಹುದಾಗಿದುದ್ ಅದು ದೊಡಡ್ ಸಮತಲವನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿದುದ್ ನಾವು
ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಅಡಿಪಾಯವನುನ್ ಹಾಕುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಗತಯ್ವಿದೆ. ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ ನಾವು
ನಮಮ್ನುನ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ಸರಕಾರದಲಿಲ್ ಹೇಗೆ ಆಳಿಕೊಳುಳ್ತೆತ್ವೆ ಎಂಬುದು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಸಾಯ್ಮ್ ನ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ 2016 ರರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲಿಲ್ನ ಪರ್ವಾಸವು ನನನ್ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್
ತೆರೆಯಿಸಿತು. ನಾನು ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಹೋರಾಡಿದ 10 ವಷರ್ಗಳ ಹೋರಾಟಕೆಕ್ ಮದಿದ್ನಂತಿತ್ತುತ್. ನಾನು
ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮೊಕದದ್ಮೆಗಳಲಿಲ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡೆ, ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಕೋಡ್ ಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾತನಾಡಿದುದಕೆಕ್ ಖಟೆಲ್ ಹಾಕುವುದರಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಸೇರಿದದ್ರು. ಈ ಪರ್ವಾಸವು
ಜೀವನದ ಬಗೆಗ್ ನನನ್ ಕಣುಣ್ಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಿಸಿತು ಮತುತ್ ಅದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನುನ್ ಕೂಡ
ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ನಾವು ಹೋರಾಡಿದರೆ, ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಿಸಬಹುದು.

ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದುದ್, ರಾಜಸಾತ್ನದಲಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು,
ಲೋಕಸಭೆಯಲಿಲ್ನ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿದುದ್ ಈ ಎಲಾಲ್ ಅನುಭವಗಳು
ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ಅನುಬುಭವಗಳು. ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ತಕಷ್ಣವೇ ನನಗೆ ಗೊತಾತ್ಯಿತು
ಈ ಪರ್ವಾಸ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತತ್ದೆಯೆಂದು. ಸಾಯ್ಮ್ ನನಗಿಂತಲೂ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಕಾಲ
ಮುಂಚೆಯೆ ಬಂದಿದದ್ರು ಮತುತ್ ನನನ್ನುನ್ ವಿಮಾನದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿಲ್ಯೇ ಪೊರ್ೕಟೊಕಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಎದುರುಗೊಂಡರು ಮತುತ್ ನಾನು ಕಸಟ್ಮಸ್್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಹೊರಬಂದೆ. ನಾನು ದಿನೇಶ್
ತಿರ್ವೇದಿಯವರ ಸರಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದೆ ಹಾಗು ದಿನೇಶ ಅವರನುನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ
ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅಲಿಲ್ಯೇ ನಾನು ಬಹಳ ಅಸಕಿತ್ಕರವಾದ ವಾಯ್ಪಾರಿಯೊಬಬ್ರಾದ
ಮಾನವ್ ಸಿಂಗ್ ರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ವಿಮಾನ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ
ಮಾಲೀಕರಾಗಿದುದ್ದೇ ಅಲಲ್ದೆ ಅವರು ಏಯರ್ ಆಂಬುಯ್ಲೆನಸ್್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದುದೇ ಅಲಲ್ದೆ
ಸಾಯ್ಮ ಮತುತ್ ದಿನೇಶ್ ರ ಹಳೆಯ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾಗಿದದ್ರು. ಮಾನವ್ ನನನ್ನುನ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ
ಜಾಪಾನೀಯರ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲಿಲ್ ನಾವು ಮಟಸ್್ ಉಟಾಕೆ ಸೂಪ್
ಅನುನ್ ಕುಡಿಯುತಾತ್ ಸುಶಿಯನುನ್ ತಿನುನ್ತಿತ್ದಾದ್ಗ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ವಿಷಯವು ಬಂದಿತು.

ಮಾನವ್ ಹೇಳಿದರು"ಓಹ್! ಆಕೆಯಲಿಲ್ ಏನೋ ಇದೆ!" ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರನುನ್ ನೀವು
ಬೇಟಿಯಾಗಿದಿದ್ೕರಾ ಎಂದು. ಮಾನವ್ ಕಿರುನಕುಕ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರ ನಾಮಕರಣದ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ್
ಮದರ ತೆರೆಸಾ ಹಾಜರಿದದ್ರು ಎಂದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಕಾಯ್ಥೊಲಿಕ್ ಮತದವರೇ
ಎಂದು ಅವರದಕೆಕ್ ನಕುಕ್ ಹೇಳಿದರು ಇಲಲ್, ಅದೊಂದು ವಿಷಯವೇ ಅಲಲ್, ಆಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ
ಹಳೆಯ ಸೆನ್ೕಹಿತೆ. ಅವರು ತಮಮ್ ಜೇಬಿನಲಿಲ್ ಇದದ್ ತಮಮ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನುನ್ ಈಚೆ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದರು
ಅದರಲಿಲ್ ಅವರು ಮಗುವಾಗಿದಾದ್ಗ ನಗುತಿತ್ದದ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಫೋಟೋ ಇತುತ್.

ನಾನು ತುಂಬಾ ಪರ್ಭಾವಿತನಾದೆ. ಸಾಯ್ಮ್ ಮಧಯ್ದಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಕೆಗೆ ಕರುಣೆಯಿಲಲ್, ಒಮೆಮ್
ನಾನು ವಿಮಾನದಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ಅವರು ನನನ್ ಹತಿತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು "ಸಾಯ್ಮ್ ನೀನು ಇದನುನ್
ಓದಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಡ್ರ್ ನೀಡಿದರು, ಅದರಲಿಲ್ ಬೈಬಲ್ ನಿಂದ ಉದದ್ರಿಸಿದ ಬರಹ
ಇತುತ್. ಆಕೆ ಬಹಳಷಟ್ನುನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ, . ಅವರ ಬಳಿ ಆಕೆಯು ನೀಡಿದ ಕಾಡ್ರ್ ಗಳು ಇನೂನ್
ಹಾಗಯೇ ಇದೆ.

ಇದು ಬಹಳ ಗಮನಾಹರ್ವಾದದು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲಿಲ್ ನಾವು ನಾಲುಕ್ ಜನ
ಊಟ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್ಲಿಲ್ ಇಬಬ್ರಿಗೆ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಗೊತುತ್, ಸಾಯ್ಮ ಮತುತ್ ಮಾನವ್
ನಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ದಿನೇಶ ಕಲಕ್ತಾತ್ದಿಂದ ಆರಿಸಿಬಂದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ, ಅಲಿಲ್ಯೆ ಮದರ್ ತೆರೆಸ ಆವರ
ಪರ್ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಇರುವುದು. ದಿನೇಶ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತುಸು ನಗುತಾತ್ ವಿವರಿಸಿದರು ಅವರು ಮತುತ್
ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾರನುನ್ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಪಟಟ್ಣ ಪೂತಿರ್
ತಿರುಗಿಸುತಿತ್ದದ್ರಂತೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸೀಟ್ ನಲಿಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ದಿನೇಶ ಮತುತ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಹೇಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಲಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದದ್ರಂತೆ.

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದ ಭೇಟಿಯ ಮೇಲೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪರ್ಶಸಿತ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ದಿನೇಶ ಅವರೊಡನೆ
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೊಲಕ್ತಾತ್ದವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರಂತೆ.
"ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಬಲಿಷಟ್ ಇಚಾಛ್ಶಕಿತ್ ಇದೆ"ಎಂದು ದಿನೇಶ ಹೇಳಿದರು .

ನಾವು ನಾಲುಕ್ ಜನ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದೆದ್ವೆ ಅವರಲಿಲ್ ಮೂರು ಜನಕೆಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ
ವೈಯುಕಿತ್ಕವಾಗಿ ಗೊತುತ್. ನಾನು ಬಹಳ ಪರ್ಭಾವಿತನಾದೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಬಹಳಷುಟ್
ಕಲಿಯಲು ಇದೆ ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಯಿತು. ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದ ಪರ್ಚಾರದಲಿಲ್ ನನಗೆ ಸಫಲತೆಯ ಸಾಧಯ್ತೆಯ
ಬಗೆಗ್ ನನನ್ ಆಶಯ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಚಿಗುರಿತು. ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ನನನ್ ಅರಸರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದರಲಿಲ್
ಹಾಗು ಕಾನೂನಿನ ಹೊಡೆತಗಳನೆನ್ದುರಿಸುತಾತ್ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನನ್ ನಂಬಿಕೆಯನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ತೊಡಗಿದೆದ್. ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ ಅನುನ್ವುದು ನಮಮ್ ಕಾಲದ ದೊಡಡ್ ಭರವಸೆ ಮತುತ್ ಆ
ಭರವಸೆಯನುನ್ ನಿಜವಾಗಿಸುವುದು ನಮಮ್ ಕಾಲದ ದೊಡಡ್ ಸವಾಲು. ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ನನನ್
ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ಮುಂದುರೆಸಲು ನಿಶಚ್ಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ. ಈರೋಪ್ ಮತುತ್ ಭಾರತದ
ಕಣಿವೆಯ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಭಾರತದಲಿಲ್, ಜನರು ಕೇಳಬಹುದು, ಮತುತ್ ನಾನು
ಆಗಾಗೆಗ್ ಬಂದುಹೋಗಲು ನಿಶಚ್ಯಿಸಿದೆ. ಇದನುನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾನಡೆ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು
ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರಬೇಕು,
ನಂತರ ನನನ್ನುನ್ ಆಳುವವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ ಅನುನ್ವುದು ನಮಮ್
ಕಾಲದ ದೊಡಡ್ ಭರವಸೆ ಮತುತ್ ಆ ಭರವಸೆಯನುನ್ ನಿಜವಾಗಿಸುವುದು ನಮಮ್ ಕಾಲದ ದೊಡಡ್
ಸವಾಲು. ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ನನನ್ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶಚ್ಯಿಸಿಕೊಂಡೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್, ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ ಕಾಯಾರ್ಗಾರದಲಿಲ್ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್
ಬರೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ರೆ

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಸರಾಭಾಯಿ ಜಿ (ಫೋಲಡ್ರ್ ಹಿಡಿದಿರುವವರು) ಉಪಹಾರ ಪಡೆಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205703711/in/album-72157671643503784/
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ಕಾಲ್ರ್, ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಭಂಗಿಗಳನುನ್
ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ಕೋಚಾರ್ಬ್ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ನೂಲುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994662580/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994662580/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994662580/in/album-72157671643503784/


ಇಳಾ ಭಟ್ ರವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ಪೋಸಟ್್ ಕಾಡರ್ಗಳನುನ್ ಕೋಚರ್ಬ್ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್
ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ಳು ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಸೇರುತಾತ್ರೆ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273851189/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291248355/in/album-72157671643503784/
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ಭಾರತದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ ಲಭಯ್ತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಾ. ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡಾ
ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ಜೂನ್ 14 2017, ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್, ಸಾಯ್ನ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸೊಕ್ೕ

ರಾಯಭಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲ್ರ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಅವರ ಪರಿಚಯ
ಹಲವಾರು ವಷರ್ಗಳದುದ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತುತ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಆಗಾಗೆಗ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ನನನ್
ಅತಿಥೇಯ ಮಿ. ಕಾಲೆಹ್, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತುತ್ ಪುರಷರೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ.

ಇದು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲಿಲ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ಮತುತ್ ಯುಎಸ್ ಎ ನಡುವೆ
ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ವಿಶೇಷ ಈವೆಂಟ್ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸವಲತುತ್
ಹೊಂದಿದೆ.

2006 ರರ ಮಧಯ್ಭಾಗದಲಿಲ್ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಜಾಞ್ನದ ಆಯೋಗವನುನ್
ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಅಧಯ್ಕಷ್ನಾದಾಗ, ಅಲಿಲ್ಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನನಗೆ ಈ
ಯೋಜನೆಯಲಿಲ್ ಆಸಕಿತ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಹಂತದ ಸಮಯದಲಿಲ್ ನಮಮ್
ನಿಜವಾದ ಆಸಕಿತ್ಯಿದುದ್ದು ಭಾರತದಲಿಲ್ 21ನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ ಆಧಾರಿತ ಆಥಿರ್ಕತೆಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮಾತರ್.

ನಾವು ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಿದುದ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳ, ಜಾಲಗಳ, ಅನುವಾದಗಳ, ಸಕಾರಾತಮ್ಕ
ಕಿರ್ಯೆಯುಳಳ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ, ಕಾಯಿದ್ರಿಸುವಿಕೆಗಳ, ಮೀಸಲಾತಿಗಳ ಮತುತ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ನೆಟ್
ವಕ್ರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಜಾದಿನಗಳಲಿಲ್
ಕಲಿಕೆ, ವಿಶಾವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳಲಿಲ್ ವಿಧಾಯ್ಭಾಯ್ಸ, ವೈದಯ್ಕೀಯ ವಿಧಾಯ್ಭಾಯ್ಸ, ದೂರ ಕಲಿಕೆ, ತೆರೆದ
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಮುಂತಾದ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ವಿಧಯ್ಭಾಯ್ಸಗಳ ರೀತಿಯ
ಮೇಲೆ.

ನಂತರ ನಾವು ಹುಡುಕಿದುದ್ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಸೃಷಿಟ್ಯನುನ್, ಯಾರು ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಸೃಷಿಟ್ಸುತಾತ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಈ
ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಸೃಷಿಟ್ಸುತಾತ್ರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿದುದ್ ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್ಗಾಗಿ, ಪೇಟೆಂಟ್
ಗಳು, ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright), ಟೆರ್ೕಡ್ ಮಾಕ್ರ್ ಗಳು, ಮತುತ್ ಕೃಷಿಯ ಜಾಞ್ನದ ಅನವ್ಯಕಾಕ್ಗಿ,
ಆರೋಗಯ್, ಮತುತ್ ಸಣಣ್ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆಡಳಿತದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ
ಪಾತರ್ವು ಏನು ಎಂಬುದನುನ್. ಈ ಪರ್ಯತನ್ದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಜಾಞ್ನದ ಜಾಲವನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸಿದೆವು.

ನಾವು ಪರಿಸರ, ಶಕಿತ್, ನೀರು, ಶಿಕಷ್ಕರು ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರ್ವೇಶ ಹಂತಗಳನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸಿದೆವು. ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವು ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಮಾಹಿತಿಯ
ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆವು.

ನನನ್ ಬಾಲಯ್ದ ದಿನಗಳಲಿಲ್, ನಾನು 10ದ ವಷರ್ದ ಬಾಲಕನಾಗಿದಾದ್ಗ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಶಾಲೆಗೆ
ಹೋಗುತಿತ್ದೆದ್. ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೌಲಯ್ಗಳು ನಮಮ್ ದಿನಂಪರ್ತಿ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದದ್ವು
ಮಾಹಿತಿ ಗಾಂಧೀವಾದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರು. ಒಡಿಶಾದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುವ ಗುಜರಾತೀ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ನನನ್
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪಕರ್ ಕೇವಲ ಗಾಂಧಿ ಮಾತರ್ ಆಗಿದದ್ರು. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ನಮಮ್ ದಿನಂಪರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನುನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಇಟಿಟ್ದೆದ್ವೆ.
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ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಪೋಟರ್ಲ್ ನಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ಯೇ, ಸುಮಾರು, ನನಗೆ
ಕಾಲ್ರ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಯಿತು, ಮತುತ್ ನಾವು ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕರ್ಹೊಂದಿದೆವು.
ಸರಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳಲಿಲ್ ಮಾಪನಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
ನಲಿಲ್ ಹಾಕುವುದು ಕಾಲ್ರ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಆಗಿತುತ್. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ ಉಪಕರ್ಮ
ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಪರ್ತಿ ಸಾರಿ ಕಾಲ್ರ್ ಇದನುನ್ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದಾಗಲೆಲಾಲ್ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಸರಕಾರಗಳು ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದದ್ವು.

ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಗಳು ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಸರಕಾರದ ಆಸಿತ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತತ್ವೆ, ಅದು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಾದ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟಟ್ವೇ ಆಗಿರಲಿ
ಅಥವಾ ಮತುತ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಂಕೇತಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ಕಾಲ್ರ್ ಅವುಗಳನುನ್ ವೆಬ್
ನಲಿಲ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಐಪಿ ನಿಯಮವನುನ್ (ಇಂಟಲೆಕುಚ್ಯೆಲ್ ಪಾರ್ಪಟಿರ್) ಉಲಲ್ಂಘಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ
ಎಂದು.

ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಮತತ್ಷುಟ್ ಉತುಸ್ಕನಾದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ, ಇದು ಗಾಂಧಿಯ ರೀತಿಯ
ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವಾಗಿತುತ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಕಾಲರ್ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನುನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು
ಕಾನೂನುಬದದ್ವಾಗಿ ಸರಿಯಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾಯ್ಯಯುತವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ತಪುಪ್
ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

[ಶಾಲ್ಘನೆ]

ಈ ಎಲಾಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ ಮಾಪನಗಳು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಸಾವರ್ಜನಿಕರ
ಸುರಕಷ್ತೆಗಾಗಿ, ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಹಾಗಿದಾದ್ಗ ಎಲಾಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಏಕೆ ಇದರ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ನೀಡುವುದಿಲಲ್? ನಾನು ಏತಕೆಕ್ ವಿದುಯ್ತ್ ವೈರಿಂಗ್ ನನನ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಗುಣಮಟಟ್ ಮಾಪನಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಕೆಟಟ್ದಾಗಿ
ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದ ಸಂಭವ ಇದೆಯೆಂದು.

ಸಕಾರ್ರಗಳು ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲಲ್. ಕಾಲ್ರ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ ಅಮೇರಿಕಾದಲಿಲ್, ಜಮರ್ನಿ, ಭಾರತದಲಿಲ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ,
ಮತುತ್ ನೀವು ಇದನುನ್ ಹೆಸರಿಸಿ.

ನಮಮ್ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಇದರ ವಿರುದದ್ ಹೋರಾಡುವುದು, ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟಿಟ್ನ ಮೇಲೆ,
ಮತುತ್ ಇದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ, ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ, ಮತುತ್ ಯಾರೊಬಬ್ರು ಹಳೆಯು ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಬಾರದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಕಾನೂನಗಳನುನ್ ಪಾಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಅನುನ್ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದುದ್
ಏನೆಂದರೆ, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದರಲಿಲ್
ಮತುತ್ ಅದು ನೀಡುವ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದರಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಮನಃಸಿಥ್ತಿಯು ಬಹಳಷುಟ್
ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆದ್ೕನೆ, ನಾವಿನುನ್ ೧೯ನೆಯ
ಶತಮಾನದ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನುನ್, ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪರ್ಕಿಕ್ಯೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ೨೧ನೆಯ
ಶತಮಾನದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ವೆ ಎಂದು.

ಕಾಲರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ರುವರೆಂದರೆ ಅವರು ಗುಣಮಟಟ್
ಮಾಪಕಗಳನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಗಮನಕೆಕ್ ತಂದು ನಮಮ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು
ಪರ್ಯತನ್ಪಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ನಿಮಮ್ ಸುತತ್ಲೂ ಎಲಿಲ್ ನೋಡಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಬಾರದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್
ಮಾತರ್, ಯಾರಾದರೊಬಬ್ರು ಎದುದ್ ನಿಂತು ಈ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಬಾರದ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಹೊಸ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನನುನ್ ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ
ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ರಚಿಸಬೇಕು". ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಈಗ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು
ನಡೆಯಬೇಕಾದ ವೇಗದಲಿಲ್ ಸಾಗುತಿತ್ಲಲ್.

ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜಾಞ್ನದ ಆಥಿರ್ಕತೆಯನುನ್, ಮತುತ್ ನಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನವು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ದ
ನಾಲಕ್ನೆಯ ಕಂಬವೆಂಬುದು. ಈ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್ ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಮಾತರ್ ಇವೆ
ಅವು ನಿವರ್ಹಣೆ, ನಾಯ್ಯಾಂಗ ಮತುತ್ ಸಂವಿಧಾನಾತಮ್ಕ.

ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾಳೆಯ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಕೆಕ್ ಮುಖಯ್ವಾದುದು ಎಂದು ನಮಗೆ
ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಂದೇಶವನುನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಜನಸಮೂಹಕೆಕ್ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಾಗಿಲಲ್. ಇಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಆಥಿರ್ಕತೆಯ ಕೊರತೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲಾಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ನಾವು ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ, ಆದರೆ ಮತೊತ್ಂದು ಕಡೆಯ
ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಸಮೃಧದ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲವಿರುವ ಆಥಿರ್ಕತೆಯಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆ.

ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬಯಸುತೆತ್ನೆ, ಭಾರತದಲಿಲ್ ನಾವು ಬಹಳ ಆಹಾರವನುನ್
ಉತಾಪ್ದಿಸುತೆತ್ವೆ, ತೀರಾ ಇತಿತ್ೕಚೆಗಷೆಟ್, ಭಾರತದಲಿಲ್ರುವ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದದ್ರು, ಭಾರತವನುನ್ ಬುಟಿಟ್ಯ ಪರ್ಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತ್.
ಇಂದು ಭಾರತ 1. 2 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತಿತ್ರುವುದಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಆಹಾರವಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿಲ್ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಾದ್ರೆ ಏಕೆಂದರೆ
ಭಾರತದಲಿಲ್ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ
ಸಮಯದಲಿಲ್ ಸರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ರವಾನೆಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲಲ್.

ಹೊಸ ಮನಸುಸ್, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಅಗತಯ್ವಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಕೆಲವು ಇಲಿಲ್ವೆ

ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಭಾಗಕೆಕ್ ನನನ್ನುನ್ ತರುತತ್ದೆ.
ಜಗತತ್ನುನ್ ಅಗತಯ್ವಾಗಿ ಮರುವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ.

ಕಾಲ್ರ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನ್ ನಡೆಸಿದೆದ್ವೆ. .
ವಿಶವ್ಯುದಧ್ II ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಿತು, ವಿಶವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್,
ಐಎಂಎಫ್, ನಾಯ್ಟೋ, WTO, ಜಿಡಿಪಿ, ಜಿಎನಿಪ್, ತಲೆವಾರು ಆದಾಯ, ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಪಾವತಿಗಳು,
ವಾಯ್ಪಾರ ಕೊರತೆ, ಸಮತೋಲನ, ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಸೂಚಯ್ಂಕಗಳನುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಪರ್ಪಂಚವು ಕೇವಲ 20 ವಷರ್ಗಳ
ಅಲಾಪ್ವಧಿಯಲಿಲ್ಯೇ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ ಮುಕತ್ಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಡೆಂಗ್ ಕಿಷ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಬಂದರು ಮತುತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು "ನಾನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಕಮೂಯ್ನಿಸಮ್
ಎರಡನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಮಾಡುತೆತ್ನೆ". ಗೋಬರ್ಚೇವ್ ಬಂದರು ಮತುತ್ ಅವರು ಪೂತಿರ್ ವಿರುಧದ್ವಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು ಮತುತ್ ಅದೇ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದರು. ಅವರು ಅವರ
ಪರ್ಯೋಗದಲಿಲ್ ವಿಫಲರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪರ್ಯೋಗದಿಂದ ಸಣಣ್ ಸಣಣ್ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಅಡಗಿರುವ
ಬಹಳಷುಟ್ ಶಕಿತ್ಯು ಹೊರಹೊಮುಮ್ವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ್ ಸಫಲರಾದರು.

ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು
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ಎಲಲ್ರೂ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್, ಮುಕತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಒಂದೇ
ಆಕಾಂಕೆಷ್ಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು, ಇದು ಹಳೆಯ ವಿನಾಯ್ಸದ ಮೂಲಭೂತ ಪರ್ಬಂಧವಾಗಿತುತ್. ಆ
ವಿನಾಯ್ಸ ಯು. ಎಸ್. ಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆರೋಹಣೀಯವಲಲ್, ಅಪೇಕಷ್ಣೀಯ,
ಕಾಯರ್ಸಾಧಯ್ವಲಲ್ಎಲಾಲ್ರೂ ಹೊರಬಂದಿದುದ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕಾಂಕೆಷ್ಯಿಂದ ಅದು
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ವನುನ್ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು, ಮುಕತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ
ಮೂಲಭೂತ ಸಿಧಾದ್ಂತವಾಗಿದುದ್ ಅದು ಹಳೆಯ ವಿನಾಯ್ಸವನೆನ್ೕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿನಾಯ್ಸವು ಯು.
ಎಸ್ ಗೆ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಪರ್ಪಂಚದ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ ರಾಷಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು
ಸರಿದೂಗುವಂತಹುದಲಲ್, ಇಚೆಚ್ಪಡುವಂತಹುದಲಲ್ ಮತುತ್ ಇದು ಚೆನಾನ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹುದು
ಅಲಲ್.

ಮಾಹಿತಿಯು(Information)ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿನಾಯ್ಸವನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನುನ್
ನೀಡುತತ್ದೆ,ಅದು ಮಾನವಿಯ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ,ಅಥರ್ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪುನನಿರ್ಮಾರ್ಣದ
ಮೇಲೆ,ಪರಿಸರದ ಸಂರಕಷ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತುತ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೇಂದಿರ್ಕೃತವಾಗಿರುತತ್ದೆ.

[ಶಾಲ್ಘನೆ]

ಮತೊತ್ಮೆಮ್, ಇದು ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಲ್ಟಿಟ್ದೆ. ಇತಿಹಾಸಕಿಕ್ಂತಲೂ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ
ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಸುತ್ತವೆನಿಸುತಿತ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ನೆ.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯಲಿಲ್ ತರುಣಜನಾಂಗವನುನ್
ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ವಸುತ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಹೊಸ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಅದರ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಹೋರಾಡಲು
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ 20 ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, ಅವು
ಯಾವುವೆಂದರೆ, ದೀಘಾರ್ಯುವು, ಉತಾಪ್ದನೆ, ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪಕರ್, ಔಷಧಿ, ಪರಿಸರ ಮತುತ್
ಶಕಿತ್.

ಇದು ನಮಮ್ ಸಮಾಜಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪುನರ್ ರಚನೆಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿರಬೇಕು.

ಜಗತತ್ನುನ್ ಪುನವಿರ್ನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಚಚೆರ್ ಇದೆ. ಎಲಲ್ರೂ ಹಳೆಯ
ವಿನಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಜೋತುಬಿದಿದ್ದಾದ್ರೆ. ಎಲಾಲ್ರೂ ಯು. ಎಸ್ ಅನುನ್ ನಕಲು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೋಚಿಸುತಾತ್ರೆ, ನಾವು ಯುಎಸ್ 70 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನನುನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನುನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಈ ವಿನಾಯ್ಸವು ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುವವರ
ಪೈಕಿ ನಾನು ಒಬಬ್ನು.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಿಪುಣ ಕಾಲರ್ ಹಾಗು ಮತಿತ್ತರು ಏನು ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದಾದ್ರೆಯೋ ಅದರಲಿಲ್
ಒಂದು ಅಥರ್ವಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಪರ್ಜಾಸಾವ್ಮಯ್ಗೊಳಿಸುವುದು, ಜನರನುನ್ ಶಕಿತ್ಶಾಲಿಗಳನಾನ್ಗಿಸುವುದು, ಅವರ ಹಣೆಯ ಬರಹವನುನ್
ಬರೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದು ಮತುತ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ದಲಿಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು.

ಇಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕವಾಗಿರಲು ಸವ್ಲಪ್ವೇ ಸಾವ್ತಂತಯ್ರ್ವಿದೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಕಡತದಲಿಲ್ಯಾಗಲಿ, ಮತುತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನಲಿಲ್ಯಾಗಲಿ, ಇದು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೈಯಲಿಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕೆರು ಯಾವ ಸಮಯದಲಾಲ್ದರೂ ಅದನುನ್ ಪಡೆಯಬಹುದ, ಎಲಿಲ್ಯಾದರೂ
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ವೆಚಚ್ವಿಲಲ್ದೆಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ವಿಶವ್ದಲಿಲ್ ಭವಿಷಯ್ಕೆಕ್ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗುತತ್ದೆ.

ಈ ಸಂಭಾವಯ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತುಸ್ಕನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರಲು
ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ ನನಗೆ ಇಂದು ಕಾಲ್ರ್ ಜೊತೆಯಿರುವ ಇಲಿಲ್ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿಕ್ರುವುದಕೆಕ್ ನನಗೆ
ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ

ಕಾಲ್ರ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಕಳೆದ ವಷರ್ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2 ರಂದು ಭಾರತಕೆಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆದ್ವೆ. ನಾವು ಗಾಂಧಿ
ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಘಟನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆವು.

ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಒಂದು ದಿನವನುನ್ ಗಾಂಧೀಯವರ ಚಿಂತನೆಯನುನ್ ಹೇಗೆ ಹೊರಜಗತಿತ್ಗೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆಗ್
ಯೋಚಿಸುವುದರಲಿಲ್ ಕಳೆದೆವು. ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ, ಮನೆಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ನಗರಗಳು,
ರಾಜಯ್ಗಳು, ರಾಷಟ್ರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಹಿಂಸೆಯನುನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಚಿಂತಿಸುತಾತ್
ಕಳೆದೆವು.

ದುರದೃಷಟ್ವಶಾತ್, ವಿಶವ್ದಲೆಲ್ೕ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಲಲ್. ಶಾಂತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಮೇಜಿನ
ಸುತತ್ಲೂ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಎಲಾಲ್ ಜನರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸೈನಯ್ದವರು. ಅವರಿಗಾಗಿ
ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗೆಗ್ ಆಸಕಿತ್ ಇಲಲ್. ಅಹಿಂಸೆಯನುನ್ ಎಂದೂ ಕಲಿಸಲಾಗಿಲಲ್.

ನಾನು ಚಿಕಾಗೋದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ನಾನು 53 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಾಗೋದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದೆದ್.
ಎಲಾಲ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಸಂಪತಿತ್ನೊಂದಿಗೆ, ಎಲಾಲ್ ಪರಿಣತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಚಿಕಾಗೊ ನಗರವು ಈ 53
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಬದಲಾಗಿಲಲ್ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆತ್ೕನೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರದ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಚಿಕಾಗೋದ ಎಲಾಲ್ ಕಡೆಗಳಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಬಂದೂಕು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರಿವೆ.

ಇದಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲಲ್.

ಯು. ಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷುಟ್ ಜನರು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಸರಾಸರಿ ಪರ್ತಿ ಸಾವಿರಕೆಕ್ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್
ಖೈದಿಯಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿ 100 ಜನಕೆಕ್ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಖೈದಿ, ಇದು ಖೈದಿಗಳ ಅತಿದೊಡಡ್ ಸಂಖೆಯ್
ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಯೋಚಿಸಲಾಗದಂತಹುದಲಲ್ವೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಸಜುಜ್ಗೊಳಿಸಿ ಅದನುನ್ ದೊಡಡ್ದಾದ ಜನಸಮೂಹಕೆಕ್
ನಾವು ಈ ಜಾಞ್ನದ ಅರಿವನುನ್ ಹರಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ನೆ, ಮತುತ್ ನಾವು ಇಲಿಲ್
ಅದನೆನ್ೕ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ.

ಭಾರತದಿಂದ 500,000 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನುನ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್
ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದು ಭಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಓಡಿಯಾ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ
ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಉತತ್ಮ ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು
ಪರ್ಪಂಚದ ಓದುಗರಿಗೆ ಓದಲು ಲಭಯ್ವಿಲಲ್.
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ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್, ಈ ಸಾಹಿತಯ್ವು ಬಹಳ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆಯೆಂದು. ಜನರು ಸಾಹಿತಯ್ವನುನ್ ಪರ್ತಿ
ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ, ಆದರದು ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಸಾಹಿತಯ್ದ ಬಗೆಗ್. ತಮಿಳು ಸಾಹಿತಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಕೂಡ
ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲಲ್

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತನನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ
ಗರ್ಂಥಾಲಯದಲಿಲ್ ಪುಸತ್ಕವೊಂದನುನ್ ನೋಡಿದರಂತೆ, ಅ ಪುಸತ್ಕವು 600 ವಷರ್ ಹಳೆಯದೆಂದು ನನಗೆ
ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತುತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಪಾಲನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು
ಆಧಾಯ್ಯವಿದೆಯೆಂದು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು " ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಇಂದು ಇಂಗಿಲ್ೕಷಿಗೆ
ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಾಲ್ ವೈದಯ್ರು ಆಶಚ್ಯರ್ ಪಡುತಾತ್ರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೂ ಆ
ಸಾಹಿತಯ್ವು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಥ್ಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಲ್ದೆ.

ನಮಗೆ ಯಂತರ್ ಭಾಷಾಂತರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ
ಉತತ್ಮ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ನಲಿಲ್ ಇರಿಸಬಹುದು. ಕಾಲ್ರ್ ಅವರು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಲಿಲ್ನ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ಇರಿಸುವುದು, ಇದು ದೊಡಡ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತತ್ಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮತುತ್ ಇತರ
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚುಚ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಅಂತಜಾರ್ಲ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಸಿಗುತತ್ವೆ ಎಂದು
ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ.

ಕಾಲ್ರ್, ನಿಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ಶರ್ಮದ ಕೆಲಸಕಾಕ್ಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನಯ್ವಾದ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ, ನೀವು
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ನುನ್ ಪಾರ್ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪರ್ಶಂಸಿಸಬೇಕು. ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಬಗೆಗ್ ನೀವು
ನಮಗೆ ಸವ್ಲಪ್ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ನೆ, ನೀವು ಹಾಕಿದ ಎಲಾಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು, ಮತುತ್
ಎಲಲ್ರಿಗೂ ವಿದೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್, ಇಲಿಲ್ ಏನು ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ಲಪ್ ಹೆಚುಚ್ ತಿಳಿಸುವೆ
ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಬಂದು ಇಲಿಲ್ ಇರಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಇದು ದೇವಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ಬಂದ ಹಾಗಿದೆ . ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಬಹಳಷುಟ್ ಹೆಚಿಚ್ನದು, ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ಜಾಞ್ನದ ದೇವಸಾಥ್ನವಾಗಿದೆ, ಕಟಟ್ಡದ ಬಗೆಗ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲಲ್ ನಾನು ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಓದಿದೆದ್ೕನೆ.
ಕಾಲ್ರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಕೇಳಿದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಇಲಿಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ

ನಾನು ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ಇಲಿಲ್ಗೆ ಬರುತೆತ್ೕನೆ, ಮತುತ್ ಭಾಗವಹಿಸುತೆತ್ೕನೆ, ಎಲಲ್ರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆ,
ಮತುತ್ ಇಲಿಲ್ ಏನಾಗುತಿತ್ದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಯುತೆತ್ೕನೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತೆತ್ನೆ
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮತೊತ್ಮೆಮ್, ಇಲಿಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಧನಯ್ವಾದ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ.

ಮಂಡಲಿಯಲಿಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನಯ್ವಾದವನುನ್ ಹೇಳಲಿಚಿಚ್ಸುತೆತ್ನೆ. ನಾನು
ಇಲಿಲ್ರುವ ಕೆಲವು ಪರ್ಮುಖರನುನ್ ಹೆಸರಿಸಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಮದರೆ ಅವರು ನನನ್ ನಿಕಟ ಸೆನ್ೕಹಿತರು
ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬದವರು, ಮತುತ್ ಅವರು ಇಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ. ನನನ್ ಮೊಮಮ್ಗಳು ಏರಿಯಾ ಇಲಿಲ್ ಇದಾದ್ಳೆ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಋಷಿ ತರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

[ಶಾಲ್ಘನೆ]

ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದದ್ನುನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಅವಳು ನನನ್ನುನ್ ಕೇಳುತಾತ್ಳೆ, ಅವಳು "ದಾದ. "
ದಾದಾ ಅಂದರೆ ತಾತ. "ನೀನೀಗ ಏನು ಮಾತನಾಡುವೆ?" ಎಂದು, "ನನಗೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್" ಎಂದು ನಾನು
ಹೇಳಿದನು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಅವಳು "ನೀವು ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದ್ೕರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, "ಇಲಲ್"
ಎಂದು.

[ನಗು]

ಅವಳು, "ನೀವು ಭಾರತದಲಿಲ್ ನಿಮಮ್ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ೕರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು, ನಾನು
ಹೇಳಿದೆ, "ಇಲಲ್" ಎಂದು

ನಂತರ ಅವಳು ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಕೇಳಿದಳು, "ಆದರೆ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ?" ಎಂದು
ಅವಳು ಇಲಿಲ್ರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ.

ನನನ್ ಮಗಳು ಸಹ ಇಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವಳ
ಬಗೆಗ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆ ನಾನು ಒಳೆಳ್ಯ ಭಾಷಣವನುನ್ ನೀಡದಿದದ್ರೆ, ಅವಳು ಹೇಳುತಾತ್ಳೆ "ಅಪಪ್
ನೀವು ಚೆನಾನ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲಲ್, ಅದು ಒಳೆಳ್ಯದಲಲ್" ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತಾತ್ಳೆ.

[ನಗು]

ಇಲಿಲ್ ನನನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮತುತ್ ನನನ್ ಸೊಸೆ ಇದಾದ್ರೆ. ನನನ್ ನಿಕಟ ಸೆನ್ೕಹಿತ, ಭಾರತದ ಸಂಸತಿತ್ನ ಸದಸಯ್
ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಪತಿನ್, ಮತುತ್ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಇಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ.

[ಶಾಲ್ಘನೆ]

ನನನ್ ಮತೊತ್ಬಬ್ರು ಸೆನ್ೕಹಿತರು, ರಜತ್ ಗುಪಾತ್ ಇಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ. ಬಂದಿದದ್ಕೆಕ್ ಧನಯ್ವಾದಗಳು

[ಶಾಲ್ಘನೆ]

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನನನ್ ಮತೊತ್ಬಬ್ ಗೆಳೆಯ, ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತುತ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ
ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದಾದ್ರೆ. ನಿಶಿತ್ ಭಾಯಿಗೆ ಧನಯ್ವಾದಗಳು.

ಮತುತ್ ಇಲಿಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಎಲಲ್ರರಿಗೂ ಧನಯ್ವಾದಗಳು, ಮತುತ್ ನಮಗೆ ಆತಿಥಯ್ ನೀಡಿದಾದ್ಕಾಕ್ಗಿ
ನಿಮಗೆಲಾಲ್ ಧನಯ್ವಾದಗಳು. ಧನಯ್ವಾದಗಳು.
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ಜೂನ್ 2017 ರ ಘಟನೆಗೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪೋಸಟ್ರ್. ಛಾಯಾಚಿತರ್ವನುನ್ ಕಟಟ್ಡದ ಹೊರಗೆ ಈ
ಘಟನೆಯ ಸಮ್ರಣಾಥರ್ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟರ್ರ್ರಿಂದ ಚಿತರ್
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ಸಮೋಸಾಸ್, ನಾನ್, ಮಾವಿನ ಹಣಿಣ್ನ ಲಸಿಸ್, ಮತುತ್ ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಉಪಿಪ್ನಕಾಯಿ ಮತುತ್ ಮಸಾಲಾ ಒಣಗಿದ ಹಣುಣ್ಗಳನುನ್ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಮಾಣದಲಿಲ್ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟ್ರ್ ರಿಂದ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತರ್

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಲಿಲ್, ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ (ಎಡ) ಸಮಾವೇಶದ ಮೊದಲು ಉಪಿಪ್ನಕಾಯಿ ಮತುತ್
ಸಮೋಸಾಗಳನುನ್ ಆನಂದಿಸುತಾತ್ರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟ್ರ್ ರಿಂದ ಛಾಯಾಚಿತರ್
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ಬೂರ್ಸಟ್ರ್ ಕಹೆಲ್ ಮತುತ್ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.
ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟಿರ್ರ್ಂದ ಛಾಯಾಚಿತರ್

ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಭಾಷಣಗಳನುನ್ ಕೇಳುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟಿರ್ರ್ಂದ
ಛಾಯಾಚಿತರ್
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ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಲಿಲ್, ಸಮಾವೇಶವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೆಟಿಟ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾವಿನ
ಹಣಿಣ್ನ ಲಸಿಸ್ಯನುನ್ ಆನಂದಿಸುತಿತ್ರುವುದು. ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟ್ರ್ ರಿಂದ ಛಾಯಾಚಿತರ್

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಲಿಲ್, ಗೌರವ. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾ ಬೆಲನ್
ಮಹತವ್ವನುನ್ ವಿವರಿಸುತಾತ್ನೆ. ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್ ರೈನಾಹ್ಟ್ರ್ ಛಾಯಾಚಿತರ್
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ರಾಯಭಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವಾಗ್ಗಿ ಪೂಜಾ ಬೆಲ್ ಅವರಿಗೆ 20 ಪೌಂಡ್
ಉಡುಗೂರೆಯನುನ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ, ಪರಿವತಿರ್ತ ಚಚನ್ರ್ಲಿಲ್ರುವ ಜಾಞ್ನದ ದೇವಾಲಯ. ಡೇವಿಡ್ ಗೆಲ್ನ್
ರೈನಾಹ್ಟ್ರ್ ರಿಂದ ಛಾಯಾಚಿತರ್
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ಭಾರತ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ ಲಭಯ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಲ್ರ್
ಮಲಾಮುದ್ ರವರ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳು

ಜೂನ್ 14, 2017, ದಿ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್, ಸಾಯ್ನ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸೊಕ್ೕ

ಸಾಯ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಧನಯ್ವಾದಗಳು. ನಾನು ಸಾಯ್ಮ್ ನೊಡನೆ ಭಾರತದಾದಯ್ಂತ ಭೋಜನಕೂಟಗಳಿಗೆ
ಅವರನುನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತಾತ್ಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ ನನಗೆ ಅತೀವ ಆನಂದವಾಗುತಿತ್ ತುತ್. ನಾವು
ಸಾಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ದಂದು ಮಾತನಾಡಿದೆವು, ಅದೂ ಅಲಲ್ದೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟಷನ್ ಆಪ್ ಇಂಜಿಯನಿಯಸ್ರ್, ಮೇಯೋ ಬಾಯಸ್ಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತುತ್
ರಾಜಸಾತ್ನ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ, ಎಲಾಲ್ ಕಡೆಯಲಿಲ್ಯೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಲಿಲ್
ಹೋದರು ಅವರನುನ್ ಮೆಚುಚ್ವವರ ಜನಜಂಗುಳಿ ಮುತುತ್ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ತುತ್. ನಾವು ಗಾಂಧೀಯವರ
ಆಶರ್ಮದ ಮುಂದೆ ಕಾರಿನಲಿಲ್ ಇಳಿದಾಗ ನಮಮ್ನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಕಡಿಮೆ 100 ಮಂದಿ ಸುತುತ್ವರೆದಿದದ್ರು
ಮತುತ್ ಸೆಲಿಫ್ಯನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.

ಭಾರತಕೆಕ್ ಅವರ ಕೂಡುಗೆ ಈ ೫೦ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್, ಪರ್ತಿ ಗಾರ್ಮಕೂಕ್ ದೂರವಾಣಿಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಕೆಲಸವಾದ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು,
ಆಹಾರದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಇನೂನ್ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಅವುಗಳು
ಬಹಳಷುಟ್ ಇದೆ. ಈ ರಾತಿರ್ ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದಕೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಧನಯ್ವಾದಗಳು.

ನನನ್ನುನ್ ಸುತುತ್ವರಿಯುತಿತ್ರುವ ಕೆಲವು ಅಲೋಚನೆಗಳಿದದ್ವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗ್
ಯೋಚಿಸುವುದಕಿಕ್ಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಧನಯ್ವಾದಗಳನುನ್ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅವರು
ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಹೊರದಿದದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರಾತಿರ್ ಇಲಿಲ್ ಇರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಕಾಯ್ಮೆಜಿ ಮೆಲಾಲ್ನ್
ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯ ಮತುತ್ ಫೊರ್ೕಫೆಸರ್ ರಾಜೆ ರೆಡಿಡ್, ಡೀನ್ ಗೊಲ್ೕರಿಯಾ ಸೇಂಟ್ ಕಾಲ್ರ್
ಮುಂದಾಳತತ್ವ್ದ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳಿಲಲ್ದೆ ಇದದ್ರೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯವು
ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್.

ಭಾರತದಲಿಲ್, "ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಾಳತತ್ವ್ವನುನ್ ಪರ್ತಿಷಿಟ್ತ
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಾದ ಪೊರ್ೕಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಬಾಲಕೃಷನ್ನ್ ವಹಿಸಿದದ್ರು. "ದಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಈಗ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದುದ್ ಅದು ೨೫ ಸಾಕ್ನ್
ಕೇಂದರ್ಗಳನುನ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದುದ್ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಗರ್ಂಥಾಲಯದಲಿಲ್ 550,000 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ಯ್ ನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ್ ಅದರಲಿಲ್ 400,000
ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದುದ್ ಅದು ಇಂದು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ
ಯೋಜನೆಯಲಿಲ್ ಬಹಳ ಸನಿಹದಿಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆನಂದವೆನಿಸುತಿತ್ದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಬಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು
ಗಮನಾಹರ್ವಾದ ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿಲ್ 45,000 ಹಿಂದಿ ಪುಸತ್ಕಗಳು, 33,000 ಸಂಸಕ್ೃತದ
ಪುಸತ್ಕಗಳು, 30,000 ಬೆಂಗಾಲಿ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಅಲಲ್ದೆ ಅದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ಇವೆ. ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ 50
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ.

ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪಿಡಿಎಫ್
ಫೈಲ್ ದೊರೆಯುವುದೇ ಅಲಲ್ದೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಆಫಿಟ್ಕಲ್ ಅಕಷ್ರಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ಓಸಿಆರ್ ನ ಜೊತೆಯಲಿಲ್, ನಿಮಮ್ ಕಿಂಡಲ್ ಮತುತ್ ಟಾಯ್ಬೆಲ್ಟ್ ಓದಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇ
ಪುಸತ್ಕದ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಕಿಲ್ಷಟ್ವಾದ
ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಈ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಹುಡುಕಬಹುದು ಮತುತ್ ನೀವು ಪುಸತ್ಕದ
ಒಳಗಡೆಯು ಸಹ ಹುಡುಕಬಹುದು.

ನಾವು ಪರ್ಯತನ್ಪಡುತಿತ್ರುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿಲ್ ಒಂದೆಂದರೆ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ರುವ ಮೆಟಾಡಾಟವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ನಮಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್
ಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳ ಫಜಿಜ್ (ಸುಮಾರಾಗಿ) ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕಿರ್ಯೆಟರ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಮೆಟಾಡಾಟವನುನ್
ಹೊಂದಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ ಪರ್ತಿ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಅದಕೆಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ಅದರ ಐಎಸ್ ಬಿಎನ್ ಸಂಖೆಯ್ಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ತೆರೆದ ಗರ್ಂಥಾಲಯದ ಕಾಡರ್ ಕಾಯ್ಟಲಾಗ್
ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಥ್ಳವಿದೆ
"ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ". ಪೊರ್ೕಫೆಸರ್ ವೂಯ್ಜಸೆತ್ೖಕ್, ಆಲಬ್ಟಾರ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ಸಂಸಕ್ೃತ
ಪಂಡಿತರು,ಈ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಉತತ್ಮ ಮೆಟಾಡಾಟವನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ಬಳಸುತಿತ್ದುದ್ ಅವರು ಅದನುನ್
ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಬಹಳಷುಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳಲಿಲ್ ಇದನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ನೀವು ಕೂಡ ಅದನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು! ನೀವು ಗುಜರಾತಿಯನುನ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಅಲಿಲ್ರುವ ೧೩,೦೦೦ ಗುಜರಾತಿ ಬರಹಗಳನುನ್ ನೋಡಿ ಮತುತ್ ಅದರಲಿಲ್ರುವ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಬಿಟಟ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಅದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಉತತ್ಮವಾದ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯಿದದ್ರೆ, ಅಥವಾ
ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಎಲಾಲ್ದರು ತಪುಪ್ ಮಾಡಿದದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ! ನಮಗೆ ನಿಮಮ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು.

ಇಂದಿನ ರಾತಿರ್ಗೆ ನಮಮ್ ಎರಡನೆಯ ಸಂಗರ್ಹ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್, ಈ ಯೋಜನೆಯು ನನನ್ಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್
ಅಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಹುಟಿಟ್ಸಿದೆ. ಇವೆಲಲ್ವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದುದ್, ನಾನು ಸಾಯ್ಮ್ ನನುನ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದ
ಹಿಂದೆ ಬೇಟಿಯಾದಾಗ. ನಾವು ಹರಟೆಹೊಡೆಯುತಿತ್ರುವಾಗ ಅವನು ತನನ್ ಲಾಯ್ಪ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಅನುನ್
ತೆರೆದು ಕೇಳಿದ "ನಿನನ್ ಬಳಿ ಕೋಲು ಇದೆಯೇ?"

ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಬಿ ಡೆರ್ೖವ್ ಅನುನ್ ಕೊಟೆಟ್ ಮತುತ್ ಮಾತನಾಡುವುದನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಕೊನೆಯಲಿಲ್, ಅವನು ನನಗೆ ಒಂಭತುತ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ ನಷುಟ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಕೊಟಟ್. ನಾನು
ಅವನ ಬಳಿ ಅದೇನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕೆಕ್ ಅವನು "ಅದು ೧೦೦ ಗರ್ಂಥಗಳು ಮಹಾತಾಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಸಂಗರ್ಹೀತ ಕೆಲಸಗಳು ಹೊಸ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕಸ್್ ಆವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್" ಎಂದನು. ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಯಿತು.

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ 100 ಗರ್ಂಥಗಳು ಸಂಗೃಹೀತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದುದ್, ಅವು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀನಾ ಪಟೇಲ್ ರ ಕೆಲಸವಾಗಿತುತ್. ಇವರು ವಷರ್ಗಳಗಟಟ್ಲೆ ಸವ್ಯಂಸೇವಕರ
ತಂಡದೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಶಿಚ್ತವಾದ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕಸ್್ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರದತಂದಿದಾದ್ರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಮ್ರಣೀಯವಾದ
ಸಾಧನೆ. ಅವರು ಈಗ ಎಲಾಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲವನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಎಲಾಲ್100 ಗರ್ಂಥಗಳ ಹಿಂದಿ
ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಹೊರತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ನಾನು ಅವು ಹೊರಬರುವುದನುನ್
ಎದುರುನೋಡುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದ
ವಿಷಯ.

ನಾನು ಸಂಗರ್ಹಿತ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂತಹುದೇ ಇತರ
ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡತೊಡಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಸಂಪೂಣರ್
ಬರಹಗಳು ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಸವರ್ರ್ ನಲಿಲ್ ದೊರಕಿದವು, ಆದರೆ ಅದೇನು ಅಂತಹ ಉಪಯುಕತ್
ನಮೂನೆಯಲಿಲ್ ಇರಲಿಲಲ್, ನಾನು ಅವುಗಳನೆನ್ಲಾಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ನಲಿಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿಲ್

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಮೂರು ಗರ್ಂಥಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದದ್ವು, ಮತುತ್ ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಹುಡುಕಿ ಎರಡನುನ್ ಸಾಕ್ನ್
ಮಾಡಿದೆ, ಮತುತ್ ಇನೊನ್ಂದಕೆಕ್ ಆಡರ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳಲಿಲ್ 78 ಗರ್ಂಥಗಳಲಿಲ್ 77ನುನ್
ಹೆಚುಚ್ಕಡಿಮೆ ಪೂತಿರ್ಮಾಡಿದೆದ್ವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೆ, ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಅವರ ಸಂಪೂಣರ್ ಬರಹಗಳಲಿಲ್ ಮೊದಲ
20 ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ನಾನು ಸರಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸವರ್ರ್ ನಲಿಲ್ ನೋಡಿದೆ, ಮತುತ್ ಹಿಂದೆ ಲಭಯ್ವಿಲಲ್ದೆ ಆರು
ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ಈಗ ನಾವು ಪೂರೈಸಿದೆದ್ವೆ, ಈಗ ಆ ಸಂಗರ್ಹ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಇಲಿಲ್
ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತಿತ್ದೆ,

ಈ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಅದಕಿಕ್ಂತಲು ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಗಾಂಧೀಜೀಯವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
ರೇಡಿಯೋನಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಾರು 129 ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣಗಳಿವೆ. ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣದ
ಫೈಲ್ ಗೂ ನಾನು ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಅನುವಾದವನುನ್ ತೆಗೆದಿದೆದ್ನೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗರ್ಹಿತ
ಕೆಲಸಗಳಲಿಲ್ರುವ ಅದನುನ್ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನುನ್ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ರಿಸಿದೆದ್ನೆ,
ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣವನುನ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಅನುವಾದವನುನ್ ಕೂಡ ಓದಬಹುದು, ಮತುತ್
ಸಂಗರ್ಹಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಂದೀಜೀಯವರು ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಏನು
ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎಂಬುದನುನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಹೀಗೆ ನೀವು ಅವರ
ಅಧುಬ್ತ ಜೀವನದಲಿಲ್ ಕಡೆಯ ವಷರ್ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಎಲಾಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಳನುನ್
ಕೇಳಬಹುದು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣದ ಫೈಲ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೆಹೂರ್, ರವೀಂದರ್ನಾಥ್ ಟಾಯ್ಗೋರ್,
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್, ಫೊರ್ೕಪೆಸರ್
ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್, ಸರದಾರ ಪಟೇಲ್ ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಹೆಚಿಚ್ನವರ ಹಲವಾರು ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣಗಳಿವೆ.

1988 ರಲಿಲ್ ದೂರದಶರ್ನದಲಿಲ್ ಪರ್ಸಾರವಾದ "ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಖೋಜ್" ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನುನ್
ನೆಹೂರ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇರುವ 53 ಕಂತುಗಳ ಸಂಗರ್ಹವಿದೆ, ಈ ಅಧುಭ್ತವಾದ ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಲಿಲ್ ಕುಳಿತು ಡಿಸಕ್ವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೆದಿರುವುದನುನ್ ಇಲಿಲ್
ಸಂಗರ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತಿತ್ದೆ.

ಈ ಎಲಾಲ್ ಕಂತುಗಳಿಗೂ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ನಲಿಲ್ ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳಿದುದ್ ನಾವು ಹೈದರಬಾದ್ ನ ಒಂದು
ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಈ-ಭಾಷಾ ಸೇತು ಲಾಂಗೆವ್ಜ್ ಸವಿರ್ಸೆಸ್' (E Bhasha Setu
Language Services) ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ಆರು ಕಂತುಗಳಿಗೆ, ಗಾಂಧಿಯವರ
ಕಂತುಗಳಿಗೆ ಮತುತ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕಂತುಗಳಿಗೆ ಎರಡಕೂಕ್ ನಾವು ಈಗ ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳನುನ್
ಬರಿಯ ಇಂಗಿಲ್ೕಷನಲಿಲ್ ಮಾತರ್ವೇ ಅಲಲ್, ಹಿಂದಿಯಲಿಲ್, ಉದುರ್ವಿನಲಿಲ್, ಪಂಜಾಬಿಯಲಿಲ್ ಮತುತ್
ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲಿಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 53 ಕಂತುಗಳಿಗೂ
ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಭಾರತದಾದಯ್ಂತ
ಹಾಗೂ ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆ.

ಭಾರತಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಮ್ ಬಳಿ ಇನೂನ್ ಎರಡು ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳಿವೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಮಂತಾರ್ಲಯದಲಿಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ವೀಕಿಷ್ಸಬಹುದಾಂತಹ
90,000 ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನೋಡುವ
ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಇರಲಿಲಲ್. ನಾನು ಅವುಗಳನೆನ್ಲಾಲ್ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೆಚಿಚ್ನ ಗುಣಮಟಟ್ ಇರುವ ಮತುತ್
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತವ್ ಇರುವ 12,000 ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಫಿಲ್ಕರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಇವುಗಳನುನ್ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳನಾನ್ಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆರ್ೖನ್ ಗಳ, ಅಥವಾ

ಲಭಯ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳು
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ದೇವಸಾಥ್ನಗಳ, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಮೀಣ ಭಾರತದ, ಅಥವಾ ಕಿರ್ಕೆಟ್ ನ ಆಥವಾ ನೆಹೂರ್ರವರ ಮತುತ್
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತರ್ಗಳು ಬೇಕೆಂದರೆ ಎಲಲ್ವೂ ಅಲಿಲ್ ದೊರೆಯುತತ್ವೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನು ಅತಯ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ಸಮಯವನುನ್ ಕಳೆದ ಸಂಗರ್ಹವೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲಿಲ್
ತಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಾಷ್ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮೇಲೆ. ಸುಮಾರು 19,000 ಭಾರತೀಯ
ಗುಣಮಟಟ್ಗಳು. ನೀವು ಇವುಗಳನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಅಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ನೋಡಬಹುದು ಮತುತ್ ನನನ್
ಸವರ್ರ್ law. resource. org ನಲಿಲ್ಯೂ ನೋಡಬಹುದು.

ಇಂದು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವು ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರ್ಪಂಚವಾಗಿದೆ. ತಾಂತಿರ್ಕವಾದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳು "ನಾಯ್ಷನಲ್ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳನುನ್ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದುದ್ ಅದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿ
ಅನವ್ಯಿಸುವುದು, ಮಸಾಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಆಹಾರಗಳನುನ್ ಸಂಸಕ್ರಿಸುವ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್, ಜವಳೀ
ಯಂತರ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಮತುತ್ ಸೇತುವೆಗಳ ರಸೆತ್ಗಳ ಮತುತ್ ಇನೂನ್
ಹೆಚಿಚ್ನವುಗಳ ಸುರಕೆಷ್ತೆಯನುನ್ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಕಾನೂನಿನೊಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಿಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಕೆಲವು
ಗುಣಮಟಟ್ಗಳು ಕಾನೂನು ಪರ್ಕಾರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು. ಅವುಗಳಲಿಲ್
ಡಜನ್ ಗಟಟ್ಲೆ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ನೀವು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲಲ್, ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳು ವಿಶಿಷಟ್ವಾದ ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದೆಂಬ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಉತಪ್ನನ್ಗಳಾದ ಸಿಮೆಂಟ್,
ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು, ಆಹಾರ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು, ಮತುತ್ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮತುತ್ ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ್ ವಾಯ್ಪಾರವನುನ್ ನಡೆಸಲು ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿ
ತಯಾರಿಸಲು ಸುರಕಷ್ತಾ ಕೋಡ್ ಗಳಿರಬೇಕಾದುದು ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಕಾನೂನನುನ್
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದುದು ಅವಶಯ್ಕ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ನೀವು ಭಾರತದಲಿಲ್
ಇವುಗಳನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಇವುಗಳೇ ಕಾನೂನಿನ ಕೋಡ್ ಗಳು

ಆದರೆ, ಇವುಗಳು ಆಥಿರ್ಕತೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚಿಚ್ನದಾದ್ಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ವು
ನಿದೆರ್ೕಶಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಪಟಟ್ಣಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮಗಳನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿರಿಸುವಲಿಲ್ ಮತುತ್
ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ್, ಶಾಲೆಗಳಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಟಟ್ಡಗಳಲಿಲ್
ಸೂಕತ್ವಾದ ಪರ್ವೇಶ ದಾವ್ರಗಳನಿನ್ರಿಸುವುದು, (ಬೆಂಕಿಯ ಅಪಘಾತದಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್,
ವಿದುಯ್ತ್ ವೈರಿಂಗನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಲಿಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ನಗರದ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಶಾಲೆಯ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ರು,
ಕಟಟ್ಡದ ಮಾಲೀಕರು, ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಎಲಾಲ್ ಮಹತವ್ದ ಸರಕಾರಿ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವಂತಿರಬೇಕು.

ಇದು ಬರಿಯ ಆಥಿರ್ಕತೆ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತೆಗೆ ಮಾತರ್ವಷೆಟ್ ಅಲಲ್, ಇದು ವಿಧಾಯ್ಬಾಯ್ಸದ
ಕುರಿತಾಗಿಯು ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ವು ಉತತ್ಮ ಕೋಡ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರತದ ತಾಂತಿರ್ಕ
ಪರ್ಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಮುಖ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಿಂದ, ನಾಗರೀಕ
ಸೇವೆಯಲಿಲ್ರುವವರಿಂದ, ಮತುತ್ ಫೊರ್ೕಪೆಸರ್ ಗಳು ಅವರ ಸಮಯವನುನ್ ಸವ್ಯಿಚೆಛ್ಯಿಂದ
ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಮಟಟ್ವು ವಿಧಾಯ್ಭಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಅತಯ್ಂತ ಮಹತತ್ವ್ದ ಸಾಧನವಾಗಿದುದ್ ಅದನುನ್
ಭಾರತದ ವಿಶಾವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳಲಿಲ್ರುವ ಆರು ದಶಲಕಷ್ ಮಂದಿ ಅದನುನ್ ಬಳಸುತಾತ್ರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಮ್ನೆ ಸಾಕ್ನ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡುತಿತ್ಲಲ್. ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪರ್ಮುಖ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಆಧುನಿಕ

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಹೆಚ್ ಟಿಎಮ್ ಎಲ್ ಗೆ ಮಾಪಾರ್ಟು ಮಾಡಿದೆದ್ವೆ. ನಾವು ಈ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ತೆರೆದ ಎಸ್ ವಿಜಿ
ನಮೂನೆಯಲಿಲ್ ಬರೆದಿದೆದ್ವೆ ಹಾಗು ಕೋಷಟ್ಕಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಜೋಡಿಸಿದೆದ್ವೆ. ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ
ನೀವು ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲಿಲ್ ನೋಡಬಹುದು ಮತುತ್ ನಿಮಗೆ ಅದನುನ್
ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಕತತ್ರಿಸಿ ಮತುತ್ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಬರಹವನುನ್ ನಿಮಮ್ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಫಟ್ವೇರ್ ಪೊರ್ೕಗಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು,
ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಇನೂನ್ ಹೆಚುಚ್ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿವೆ.

ಪರ್ಪಂಚದೆಲೆಲ್ಡೆ, ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾತರ್ವಷೆಟ್ ಅಲಲ್, ತಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಾಷ್
ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಬಹಳ ಹೆಚಿಚ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು
ಕಠಿಣವಾದ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ನಕಲಿನ ವಿರುದದ್ವಾಗಿ ಇದೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ನ
ನಾಯ್ಶನಲ್ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 13,760 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಂದರೆ 213 ಡಾಲರ್
ಗಳು! ಅದೂ ಭಾರತದಲಿಲ್! ಮತೂತ್ ನೀವೆನಾದರೂ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದದ್ರೆ ಮತುತ್ ಇದನುನ್
ಕೊಳಳ್ಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದರ ವಿದೇಶಿ ಬೆಲೆ 1. 4 ಲಕಷ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ 2000 ಡಾಲರ್
ಗಳು. ಅದೂ ಕೂಡ ಕಡಾಡ್ಯವಾದ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್ ಗೆ!

ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಬಲವನುನ್ ಹೊಂದಿವೆ ಮತುತ್
ಅವುಗಳು ನಮಮ್ ಸಮಾಜದ ಸುರಕಷ್ತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಲಲ್ರಿಗೆ
ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು, ಆದರೆ ಪರ್ಪಂಚದೆಲೆಲ್ಡೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆತಿರುಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಕೊಚಿಚ್ಹಾಕುವ ಬೆಲೆಗಳಲಿಲ್. ಇದು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ
ಸಮಸೆಯ್, ಎಂತಹ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದರೆ ಅದು ಒಡೆಯುವಂತಹ ರಾಜನೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜನೀತಿ
ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅತಿ ದೊಡಡ್ದಾದ ಸಮಸೆಯ್.

ನಾನು ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ, ಮತುತ್ ಇದೊಂದು
ದೊಡಡ್ ಪರ್ಯಾಣ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ನಾವು ನಮಮ್ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ನಲಿಲ್ ತೆರೆದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಈ
ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಫಿಯಾರ್ದಿಯಾಗಿ (ಮನವಿಯಾಗಿ) ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್
ಸಲಿಲ್ಸಿದೆವು. ನಾನು ಈ ಮನವಿಯಲಿಲ್ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ನ ಸಮೇತ ಸಾಯ್ಮ್ ನ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾದೆ.
ವಿಂಟ್ ಸಫ್ರ್ ನಿಂದ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ತನಕ ಮತುತ್ ಭಾರತದಾದಯ್ಂತ ಪರ್ತಿಷಿಟ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಫೊರ್ಫೆಸರ್ ಇದರಲಿಲ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದಾದ್ರೆ.

ಯಾವಾಗ ನಮಮ್ ಮನವಿಯನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಯಿತೋ ಆಗ ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಉಚಚ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಒಂದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಯ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೂಡಿದೆವು ಮತುತ್ ಅದು
ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಪಿಯಾರ್ದುದಾರರಲಿಲ್ ನನನ್ ಇಬಬ್ರು ಭಾರತದ
ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಮಿಸಟ್ರ್. ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕೊಡಿಲ್ ಸಾಗಾಣೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತುತ್
ಡಾ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿನಾಹ್, ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ರೂವಾರಿ, ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಮತುತ್ ಅದಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ
ಅಭಿಪಾರ್ಯವನುನ್ ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ಮಿಸಟ್ರ್. ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಕಾನೂನು ಮತುತ್ ವಿದೇಶಿ ವಯ್ವಹಾರಗಳ
ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ್ಗಳಾದ ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಸಲಾಮ್ನ್ ಖುರಷಿದ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್
ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಮಿಸಟ್ರ್ . ದೇಸಾಯಿ ಈ ರಾತಿರ್ ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕೆಕ್ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತಿತ್ದೆ.

ಕಾನೂನಿನ ಲಭಯ್ತೆಯು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾತರ್ವೇ ಪರ್ಶಾನ್ತಮ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲಲ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು
ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಕದದ್ಮೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನ ಕೋಟ್ರ್ ಆಫ್
ಅಫೀಲ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಗೂ ಈರೋಪಿನಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಜಮರ್ನಿಯ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ಇದು

ಲಭಯ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳು
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ನಾಗರೀಕರ ಓದುವ ಹಕುಕ್ ಮತುತ್ ಕಡಾಡ್ಯ ಸುರಕಾಷ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡುವುದು
ಅವರ ಹಕಾಕ್ಗಿದೆ. ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನ ಜಿಲೆಲ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲಿಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತಿತ್ರುವವರು ಇಎಫ್ ಎಫ್ ಮತುತ್ ಫವಿರ್ಕ್ & ವೆಸಟ್್ ರವರು ಮತುತ್
ಅವರು ಈ ರಾತಿರ್ ಇಲಿಲ್ ಸಭಿಕರಾಗಿ ಮಿಟಚ್ಜ್ ಸಾಟ್ಲಟ್ಜ್ ಇಎಫ್ ಎಫ್ ಇಲಿಲ್ರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಗುತಿತ್ದೆ.

ಗಮನಾಹರ್ವಾದುದೆನೆಂದರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾನೂನು ಪರ್ಚಾರ ಸಭೆಯನುನ್ ಎಲಾಲ್ ವಕೀಲರು, ಮಿ.
ದೇಸಾಯಿ ಅವರನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೊರ್ೕ ಬೋನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ,
ಎಲಾಲ್ ಸರಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೂಡಿ ಅದನುನ್ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತವಾಗಿ
ಒಂಭತುತ್ ಕಾನೂನು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ವೆ. ಅವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ
ಗಂಟೆಗಳಷುಟ್ ಸಮಯವನುನ್ ನಮಗೆ ಕೂಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲಲ್ರೂ ನಂಬುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರಗಳನು ರಚಿಸಿ ಆಳುವ
ರಾಷಟ್ರ್ಗಳು ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಜಾಞ್ನ
ಕಷ್ಮಿಸುವುದಕೆಕ್ ಕಾರಣವಲಲ್. ಎಲಲ್ರೂ ಓದುವುದಕೆಕ್ ಅವು ಲಭಯ್ವಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ದಲಿಲ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಜನರೇ, ಸರಕಾರಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಒಡೆಯರು. ನಮಗೆ ನಮಮ್ ಹಕುಕ್ಗಳ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳನುನ್
ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ ನಾಗರೀಕರ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ವು ಇದರ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಗಾಂದೀಜಿಯವರು ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್ ಇದಾದ್ಗ ಅವರು ಕೇವಲ ವಕೀಲರು ಮಾತರ್ವೇ ಆಗಿರಲಿಲಲ್.
ಅವರು ಪರ್ಕಟಣೆಕಾರರು ಆಗಿದದ್ರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಸುತತ್ಲಿನ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್
ಪಿಯಾರ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತುತ್ ಅವರ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಇದದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ
ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿದದ್ರು, ಸಮಾಚಾರವನುನ್ ಕಲೆಹಾಕುತಿತ್ದದ್ರು.
ಅವರು ತಮಮ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಮಟಟ್ದ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.

ಅವರು ಫೀನಿಕಸ್್ ನ ಆಶರ್ಮವನುನ್ ತೆರೆದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ
ದಬಾರ್ರಿನಲಿಲ್ರುವ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಬಿಚಿಚ್ಸಿ ಅದನುನ್ ನಾಲುಕ್ ವಾಯ್ಗನ್ ಗಳಲಿಲ್ ತುಂಬಿಸುವುದು,
ಪರ್ತಿಯೊಂದನುನ್ 16 ಎತುತ್ಗಳು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಜಾಗದಲಿಲ್
ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಹೋಗಿದುದ್.

ಅವರು ಫೀನಿಕಸ್್ ಇರುವ ಹೊಸ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲಿಲ್ ಇನೂನ್ ಯಾವುದೇ ಕಟಟ್ಡಗಳು ಇರಲಿಲಲ್.
ಮೊದಲು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಕಟಟ್ಡವೆಂದರೆ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಮನೆ, ಅವರು ಅದರ ನಿಮಾರ್ಣ
ಪೂತಿರ್ಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿ ಅಲಿಲ್ಯೇ ಇದದ್ರು. ಫೀನೀಕಸ್್ ನಲಿಲ್ ಎಲಲ್ರೂ ಟೈಪ್
ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ದಲಿಲ್ ಸಮಯವನುನ್ ಕಳೆಯಲು ಕಲಿತಿದದ್ರು.

ಇದನೆನ್ ಗಾಂಧೀಜೀಯವರು ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು. ಪರ್ತಿದಿನವೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡುವುದು. ಜಿನಿಸಿಸ್ 3:19 ಹೇಳಿದಂತೆ " ಮೈಮೇಲಿನ ಬೆವರು
ಹರಿಸಿ ನಿಮಮ್ ಹೊಟೆಟ್ಯನುನ್ ತುಂಬಿರಿ'(by the sweat of your brow you will eat your food).
ಇದು ಅವರ ತತವ್ ದ ಕೇಂದರ್ ಬಿಂದುವಾಗಿತುತ್ ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ:

ಜಾಣತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮಪಡುವುದು, ಯಾವುದೇ ದಿನವಿರಲು ಅದು ಉತಕ್ೃಷಟ್
ಮಟಟ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯೆಂದು (Self Employed Women ' s Association of India) ಅವರು

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು. ದೇಶದ ಸಂಪತಿತ್ಗೆ ಮತತ್ಷಟ್ನುನ್ ಸೇರಿಸುವುದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೈಯುಕಿತ್ಕ ಸೇವೆಯು
ಬಿಟಟ್ರೆ ಮನುಷಯ್ನೊಬಬ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತತ್ಮ ಸೇವೆಯು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದೆ.

ಇದು ಬಹಳಷುಟ್ ಗಮನಾಹರ್ವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾದುದಾಗಿದೆ.
ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮಪಡಬೇಕು. ಮತುತ್ ನಾವೆಲಾಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಸೇವಕರು, ಸಮಾಜವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರು,
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವುದನುನ್ "ಸವ್ಹಿತಕಕ್ಲಲ್ದೆ ಸೇವೆಯೆಂದು ಕರೆದರೋ ಆ ಪಾಠವನುನ್ ನಾವಿಂದು
ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಲು ಗಾಂಧೀಜಿ ಎರಡು
ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನುನ್ ಜನರನುನ್ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸಲು ಮತುತ್ ಅವರು ಒಗಗ್ಟಾಟ್ಗಿ
ಇರಲು ಮತುತ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಗುರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಉತೆತ್ೕಜಿಸಿದರು.

ನಮಮ್ ಇಂದಿನ ಪರ್ಪಂಚವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದ ಸಥ್ಳವಾಗಿದೆ. ನಾನು ವಾಶಿಂಗ್ ಟನ್, ಡಿಸಿಯಲಿಲ್ 15
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸರಕಾರವು ಇಷುಟ್ ಅನಿಯೋಜಿತವಾಗಿರುವುದನುನ್
ನೋಡಿಲಲ್. ಇಂತಹ ಗೊಂದಲದ ಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ರುವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಮಾತರ್ವಲಲ್, ಆದರೂ
ಇಂದು ಈ ಸಿಥ್ತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೆಂದು ನೋಡಿರದ ಸಿಥ್ತಿಯನುನ್ ತಲುಪಿದೆ.

ಪರ್ಪಂಚದೆಲೆಲ್ಡೆ ಯದದ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು ರಾಜಯ್ದ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ರಾಜಯ್ದಲಿಲ್ ಹಿಂಸೆ
ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ, ಇನೂನ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾಜಯ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆಯು ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯುತತ್ದೆ ಜನರು
ಒಬಬ್ರ ವಿರುದದ್ ಇನೊನ್ಬಬ್ರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಮಕಕ್ಳ ಮೇಲೆ, ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಮತೂತ್
ತಮಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುವುದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಸುವುದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿಲ್
ಉಗರ್ವಾದಿಗಳ ಭಯಾನಕ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ.

ನಾವು ಇಚೆಛ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ಲಿಲ್ ಮಾತರ್ ನಾವು ನಿಲುಲ್ವ ಕಾಷ್ಮ ಮತುತ್ ರೋಗವಿದೆ.

ನಾವು ಅಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆ, ನಮಮ್ ಗರ್ಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆಸುತತ್ರುವ ಹಿಂಸೆಯ
ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷಿಟ್ವೆ ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಮಮ್ ಉದಾಸೀನದ ಪರಿಣಾಮಗಳ
ಸಂಪೂಣರ್ ಅರಿವನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ.

ವಯ್ಕಿತ್ಗತವಾಗಿ, ನಮಮ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದಿರುವುದೇ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುತತ್ದೆ, ನಮಮ್
ದಿನನಿತಯ್ದ ಜೀವನವನುನ್ ನಡೆಸುತಾತ್ ನಮಮ್ ಶಕಿತ್ಗೆ ಮೀರಿದ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುತಾತ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ಹಿಂದಿಕಿಕ್ಕೊಳುಳ್ವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಅದು
ಬಹಳ ತಪಾಪ್ಗುತತ್ದೆ.

ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಒಮೆಮ್ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೇನಾದರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಂತಿ ಮಾಡಲು
ಅಸಾಧಯ್ವಾದರೆ ಆಗ ಕಾರ್ಂತಿಯನುನ್ ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಂದುವುದು ಅನಿವಾಯರ್ ವಾಗುತತ್ದೆ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆತ್ನೆ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಇಷೆಟ್ಲಾಲ್ ಕಳವಳಗಳು ತುಂಬಿದದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನೂನ್ ಸವ್ಲಪ್
ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಿಂದ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ ಮತುತ್
ಇದು ಪರ್ಪಂಚವು ಎಲಾಲ್ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಹೊಂದಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಇವು ಶಾಂತಿಯುತ
ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಂತಿ ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಒಪಿಪ್ ಅಪಿಪ್ಕೊಂಡರೆ ಮಾತರ್.

ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸದಿಂದ ಮಾತರ್ ನಮಮ್ ಸಮಾಜವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧಯ್. ನಾವು ನಮಮ್ ಮಕಕ್ಳಿಗೆ
ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮಮ್ನುನ್ ಆಳುವವರನುನ್ ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಜಾನ್ ಆದಮಸ್್ ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ ನಮಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ಂತಿ ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದುದ್ ನಮಮ್ ಸಾಥ್ಪಕರಾದ ಸಿತ್ರ್ೕ
ಪುರುಷರು ವಿದಾಯ್ವಂತರಾಗಿದದ್ರಿಂದ ಮಾತರ್ ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದಿತುತ್ . ಅವರು

ಲಭಯ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳು
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ಹೇಳುತಾತ್ರೆ"ಅಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ದೇ ಉದಾಸೀನವಾಗಿರುವುದು
ಮನುಕುಲವನುನ್ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಎರಡು ದೊಡಡ್ ಕಾರಣಗಳು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ವು ಮಾಹಿತಿಯುಳಳ್ ನಾಗರೀಕರು ಇರದಿದದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್ . ನಾವು ಮೃದುವಾಗಿ
ಮತುತ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು --- ಅಂದರೆ ಅದರಥರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿರಬೇಕು.
ನಾವು ಓದಲು, ಯೋಚಿಸಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತುತ್ ಬರೆಯಲು ಧೈಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಜನರ
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವು ಮತುತ್ ಪದವಿಯು ಅವರಲಿಲ್ ಗಮನವನುನ್ ಸೆಳೆಯುವಂತಾಗಲು ಮತುತ್
ಅವರಲಿಲ್ ಕಾರ್ಂತಿಯುಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು.

ಭಾರತದಲಿಲ್, ಸವ್ರಾಜಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀಘರ್ಕಾಲದ ಹೋರಾಟವು ಹೊಸ ದೇಶದ
ಉದಯಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ ಹೋರಾಟವು ಬಲವಾದ ಅದೃಷಟ್ವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿತು. ಆ ಹೋರಾಟವು ನಾಗರೀಕರು ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪಡೆದುದರಿಂದ ಅಯಿತು. ಗಾಂಧಿಜಿ
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ರಾನಡೆಯವರನುನ್ ಉತೆತ್ೕಜಿಸಿದುದ್ ನಾವು ನಮಮ್ನುನ್ ಆಳುವವರಿಗೆ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯನುನ್
ಕೂಡಲು ಅವರಿಗೆ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ನೀಡಬೇಕು.

ಭಾರತವನುನ್ ಆಧುನಿಕ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಮುಂದಕೆಕ್ ನಡೆಸಿದ ಸಿತ್ರ್ೕ ಪುರುಷರು ಪಂಡಿತರು,
ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ ನಾಯಕರು ಆಗಿದದ್ರು. ನೆಹೂರ್ ಬರೆದ ಅಧುಭ್ತವಾದ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ನೋಡಿ, ಅವರು ಅದನುನ್ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿಲ್ ಬರೆದರು. ಡಾ. ಆಂಬೇಡಕ್ರರ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯನುನ್
ನೋಡಿ ಅದು ಅವರನುನ್ ಸಂವಿಧಾನವನುನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಮುನೆನ್ಡೆಸಿತು. ಫೊರ್ಫೆಸರ್
ರಾಧಾಕೃಷಣ್ನ್ ಅವರು ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಅವರನುನ್ ನೋಡಿ, ಅವರು
ಪರ್ತಿಷಿಟ್ತ ನಾಯಕರಾಗಿದದ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಎಷುಟ್ ದಿನ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ದದ್ರೋ ಅಷುಟ್ ಕಾಲದಲಿಲ್ಯು
ಅವರು ಉತತ್ಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿದದ್ರು.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲ್, ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಅತಿ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ಗಳು ನಾವು ನಾಗರಿಕರು
ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ ನಾಗರೀಕರಾಗಲು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ವೆ. ನಾವೆಲಲ್ರೂ
ಕಿರ್ಯಾಶೀಲ ಪರ್ಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ನಮಮ್ ಆಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮ ಪಡಬೇಕು ಮತುತ್ ನಾವು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೆಲಸದವರಾಗಬೇಕು.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲಿಲ್ ನಾವು ಇನೂನ್ ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಜಾಞ್ನದ ಪರ್ವೇಶವು
ಸಾವರ್ತಿರ್ಕವಾಗಿಲಲ್ದಿರುವುದು. ಸಮಯ ನಮಮ್ನುನ್ ಭಾವನಾ ಹೀನರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಹೊಂದುವುದು, ನಮಮ್ ಮಕಕ್ಳಿಗೆ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ನೀಡುವುದು, ಪರ್ಪಂಚವನುನ್
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೋರಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಒಟಿಟ್ಗೆ ನಡೆಯೋಣ, ಪರ್ಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಮುನೆನ್ಡೆಯೋಣ, ಮತುತ್ ಮಾಟಿರ್ನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ "ವಕರ್ ದಾರಿಗಳನುನ್
ನೇರವಾಗಿಸೋಣ ಮತುತ್ ಒರಟು ಹಾದಿಗಳನುನ್ ನಯಗೊಳಿಸೋಣ" ಎಲಿಲ್ಯವರೆಗೆಂದರೆ ತೋಳಿನಲಿಲ್
ತೋಳು ಬಳಸಿ ಬೆಟಟ್ದ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುತಿತ್ರುವ ನಗರದಲಿಲ್ ಹೋಗಿ ಸೇರೋಣ, ಎಲಾಲ್ ಜಾಞ್ನವನುನ್
ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕವಾದ ಗರ್ಂಥಾಲಯವಿರುವ ಸಥ್ಳಕೆಕ್, ಉಚಿತ ಗರ್ಂಥಾಲಯ, ಎಂತಹ
ಗರ್ಂಥಾಲಯವೆಂದರೆ ನಮಮ್ ಭವಿಷಯ್ದ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
ನೀಡಬಹುದಂತಹುದು.

ದಯವಿಟುಟ್ ಆ ಗರ್ಂಥಾಲಯವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಾಮಿರ್ಕರಿಗೆ ಅನನ್ವನುನ್
ನೀಡುತತ್ದೆ. ಇದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಜೈ ಹಿಂದ್! ದೇವರು ಅಮೆರಿಕಾವನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿಟಿಟ್ರಲಿ! ಧನಯ್ವಾದ!

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ವೃಧದ್ ಮುಸಿಲ್ಂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜನವರಿ 1952 ರಲಿಲ್ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪ ಮತಪತರ್ವನುನ್
ನೀಡಲಾಯಿತು.

1946 ರ ಕೇಂದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಚುನಾವಣ ಕೇಂದರ್,ದೆಹಲಿಯ ಪೋಲಿಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ.
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ದೆಹಲಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 15, 1951.

ಜನವರಿ 52, 1952 ರಲಿಲ್ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಶಾಯಿಯನುನ್ ಅನವ್ಯಿಸಲಾಯಿತು.
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ದೆಹಲಿಯ ಸಮೀಪದ ನಾಗೊಲ್ೕಯ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಸಿಲ್ಪಗ್ಳನುನ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 1951
ರಂದು ನೀಡಲಾಯಿತು.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 71 (1939-1940), ಪು. 337, ರಾಮಗಢ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನಲಿಲ್ಡಾ. ರಾಜೇಂದರ್
ಪರ್ಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ.

CWMG, ಸಂಪುಟ. 72 (1940), ಫಾರ್ಂಟೀಸ್ ಪೀಸ್, ದೆಹಲಿಯಲಿಲ್ ಜಮಾನ್ಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್
ಅವರೊಂದಿಗೆ.
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ: ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಏನು
ಮಾಡಬಹುದು?

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೆರಾಲಡ್್, ಜುಲೈ 8, 2017, 75 ವಷರ್ದ ವಿಶೇಷ
ಸಮ್ರಣಾಥರ್ ಆವೃತಿತ್

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನಮಮ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಅನನಯ್ ಅವಕಾಶವನುನ್
ಒದಗಿಸಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಯುಎಸ್ ಮತುತ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರಗಳು ಅಡಿಡ್ಪಡಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು
ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತಾತ್ರೆ.

ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವು ಆಂದೋಲನದಲಿಲ್ದೆ. ಯಾದೃಚಿಛ್ಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತುತ್ ಭಯೋತಾಪ್ದನೆ ಪರ್ಪಂಚದ
ಎಲಾಲ್ ಮೂಲೆಗಳಲಿಲ್ ಹರಡಿದೆ,ನಾವು ಕೂಡಲೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ದಿದದ್ರೆ ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವು
ಹವಾಮಾನ ಪರ್ಕೋಪವನುನ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ದೆ(ನಾವು ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಏನೂ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲಲ್), ಆದಾಯ
ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚುಚ್ ವಿಸಾತ್ರವಾಗುತಿತ್ದೆ ಮತುತ್ ಹಸಿವು ಬರಗಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚಾಚ್ಗುತಿತ್ದೆ.
ಇಂತಹ ವಿಕೋಪಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವಾಗ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಏನು ಮಾಡಬಲಲ್?

ನಾನು ಹೇಳುತೆತ್ನೆ, ಉತತ್ರವನುನ್, ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ, ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ತಾವು ನೋಡಿದ ಸರಿ
ತಪುಪ್ಗಳ ವಿರುದದ್ ಹೋರಾಡುತಿತ್ರುವ ಈ ಪರ್ಪಂಚಕೆಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿಲ್ ಅಡಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾ-ಆಧುನಿಕ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಅತಯ್ಂತ ದೊಡಡ್ ಹಾಗು ಅತಯ್ಂತ ಶೆರ್ೕಷಠ್
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ದಲಿಲ್, ನಾವು ಅದನುನ್ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಭಾರತದಲಿಲ್, ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್ ನೆಹರೂ ಮತುತ್
ಎಲಾಲ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೆರ್ೕರಣೆಯಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್,
ಜನರಿಗಾಗಿ ದೀಘರ್ಕಾಲ ಅವರ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಾಟಿರ್ನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್,
ಥರ್ ಗುಡ ಮಾಷರ್ಲ್. ಮತಿತ್ತರ ಜನರನುನ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು

ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಂತೆ ನಮಗೆ ಕಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸುವ ಕೀಲಿಯು ಛಲ ಮತುತ್ ಕೇಂದಿರ್ಕೃತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಛಲದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಣಣ್ ಫೇಸುಬ್ಕ್ ಕಷ್ಣ ಅಥವಾ
ಟಿವ್ೕಟಿಗ್ಂತ ಹೆಚಾಚ್ದುದು. ಛಲವೆಂದರೆ ಅದರಥರ್, ತಪಾಪ್ಗಿರುವುದನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲವೆ
ಆಗಬಹುದು, ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ನಾಯಕರನುನ್
ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಬೇಕು. ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದನೆನ್
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಗೆ
ಹೇಳಿದರು, ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ, ಆದಶರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಗುಣಕೆಕ್ ಗಮನ ಕೂಡಲು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಯರು ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವರೋ ಇಂದು ಅವರೆಲಾಲ್ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು
ಪಾಠವಾಗಬೇಕು

ಗಾಂಧಿ-ಜಿ ಮತುತ್ ಯು. ಎಸ್. ನ ಕಿಂಗ್ ರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ದೊಡಡ್ ಪಾಠಗಳಲಿಲ್ ಗಮನ
ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುವುದು ಒಂದು. ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾದ ವಿಷಯವನುನ್ ಆರಿಸಿ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿ. ಯಾವುದನಾನ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾಡಿ. ಗುರಿಯನಿರ್ದ್ನು ನಿ ನಿದಿರ್ಷಟ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ್: ಉಪುಪ್
ತೆರಿಗೆಯನುನ್ ತೆಗೆಯುವುದು, ಕೌಂಟನರ್ಲಿಲ್ ಊಟದ ಮಾಡುವ, ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹಕಕ್ನುನ್,
ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್, ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ನ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನುನ್
ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು

ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆದ್ನೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾರ್ಂತಿಯನುನ್ ನಾವು ಮಾಡಲು ಅಸಾಧಯ್ವಾದರೆ, ಕಾರ್ಂತಿಗೆ
ಹಿಂಸಾತಮ್ಕ ವಿಧಾನ ಅನಿವಾಯರ್ ಎಂದು ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಒಮೆಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು
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ಸಮಾಜದಲಿಲ್, ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಹೊಂದಿದ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್, ನಮಮ್ನುನ್ ಆಳಲು ನಾವು ಆರಿಸುವ
ನಿಯಮಗಳನುನ್ ನಾವು ತಿಳಿದಿದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಉತತ್ಮಗೊಳಿಸಲು ಆ
ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ನಾವು ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತಾ ಕೋಡ್ ಗಳ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಏಕೆ ನಿಬರ್ಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ?

ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಧದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ, ಮತುತ್ ಅವುಗಳು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತಾ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಸುರಕಿಷ್ತವಾದ ಮನೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಕಛೇರಿಗಳನುನ್
ಹೇಗೆ ನಿಮಿರ್ಸುತೆತ್ೕವೆ, ಯಂತೊರ್ೕಪಕರಣಗಳಲಿಲ್ ಕಾಖಾರ್ನೆಯ ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ರಕಿಷ್ಸುವುದು,
ಕೀಟನಾಶಕಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗಳ ಸುರಕಷ್ತೆ, ನಮಮ್ ನದಿಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ಸಾಗರಗಳ ಸಮಗರ್ತೆಯನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಾವು
ಹೇಗೆ ನಿಮಿರ್ಸುತೆತ್ೕವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಈ ತಾಂತಿರ್ಕ ಗುಣಮಟಟ್ವು ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ. ಇವು ನಮಮ್ ಕೆಲವು
ಪರ್ಮುಖ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ, ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಾನೂನಿನ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತಾ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್ ಉದೆದ್ೕಶಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಿಬರ್ಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್
ಸೆಟ್ೕಟಸ್ನ್ಲಿಲ್, ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸರಣಿಗಳಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಕಟಟ್ಡ ಮತುತ್ ಅಗಿನ್ಶಾಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್
ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನುನ್ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೂ, ಆ
ಸಂಕೇತಗಳು ಪರ್ತಿ ನಕಲಿಗೆ ನೂರಾರು ಡಾಲಗರ್ಳನುನ್ ವೆಚಚ್ ಮಾಡುತತ್ವೆ ಮತುತ್, ಮುಖಯ್ವಾಗಿ,
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವನುನ್ ಪರ್ತಿಪಾದಿಸುತತ್ದೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ಖಾಸಗಿ ಪಕಷ್ದ
ಪರವಾನಗಿ ಇಲಲ್ದೆ ಕಾನೂನನುನ್ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್.

ಭಾರತದಲಿಲ್, ಇದೇ ವಿಷಯ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಕಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿತರಣೆಯನುನ್ ನಿಬರ್ಂಧಿಸುತತ್ದೆ. ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್ ಈ ಕೋಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವನುನ್ ಪರ್ತಿಪಾದಿಸುತಿತ್ದೆ, ಈ ಪುಸತ್ಕಕೆಕ್
ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಬೆಲೆಯಾದ 13,760 ರೂಗಳನುನ್ ಇರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸುರಕಷ್ತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ತಮಮ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸಿತ್ ಮತುತ್ ವಿಷಯವನುನ್ ಓದಲು ಅಥವಾ
ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಪರವಾನಗಿ ಅಗತಯ್ವಿದೆ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು
ಬೂಯ್ರೋ ಪರ್ತಿಪಾದಿಸುತಿತ್ದೆ. ಬಹು ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ಬೂಯ್ರೊ ಯಾವುದೇ ವಯ್ಕಿತ್ಯು ತಮಮ್
ಅನುಮತಿಯಿಲಲ್ದೆ ಈ ಕೋಡ್ ಗಳ ಹೆಚುಚ್ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ತರಬಾರದ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಅದು ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ, ಆ ಅನುಮತಿಗೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲಲ್.

ಸಕಾರ್ರಿ-ವಿಪತುತ್ ಸಿದಧ್ತೆ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮತುತ್ ಎಲಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ತುತುರ್ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗೆ ಈ ಪರ್ಮುಖ ಸುರಕಷ್ತಾ ಕೋಡ್ ನ ನಕಲುಗಳನುನ್ ಹೊಂದಬೇಕು
ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಬೂಯ್ರೋ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಏನೆಂದರೆ ಪರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು
ಒಪಪ್ಂದಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಮತುತ್ ಅವರು 13,760 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಕಟಟ್ಬೇಕು ಎಂದು.
ನಕಲು ಮಾಡುವುದನುನ್ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು

ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಈ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾನು ಹೊರಟೆ. ನನನ್ ನೇತೃತವ್ದ ಸಣಣ್
ಎನಿಜ್ಒ ವಿಶವ್ದಾದಯ್ಂತದ ಕಾನೂನಿನ ಶಕಿತ್ಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕಷ್ತಾ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿತು. ಯು. ಎಸನ್ಲಿಲ್, 1,000 ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಫೆಡರಲ್ ಕಡಾಡ್ಯ ಸುರಕಷ್ತಾ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನಾನು ಖರೀದಿಸಿ, ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್
ನಾನು ಎಲಾಲ್ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಮಾಪಕಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಕಾಗದದ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ನಾವು ಹೆಚುಚ್
ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಪರ್ಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಆಧುನಿಕ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಎಲಲ್ ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಮರುರೂಪಿಸಿದೆವು, ಆಧುನಿಕ
ಮುದರ್ಣಕಲೆಗಳನುನ್ ಪಠಯ್ಕೆಕ್ ಅನವ್ಯಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ, ಆದದ್ರಿಂದ
ದೃಷಿಟ್ಹೀನ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಇಪುಸತ್ಕಗಳಂತೆ ಕೋಡ್ ಗಳನುನ್ ಲಭಯ್ಗೊಳಿಸಿದೆದ್ೕವೆ, ನಾವು
ಪೂಣರ್ ಪಠಯ್ ಶೋಧನೆ, ಬುಕಾಮ್ಕಗ್ರ್ಳು ಮತುತ್ ಸುರಕಿಷ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಿದೆದ್ೕವೆ.

ಯುಎಸ್ ಮತುತ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲಲ್

ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ್ರುವವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಮೇಲೆ ತೀವರ್ವಾದ
ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಆರು ಪಿಯಾರ್ಧಿದಾರರು ಹೂಡಿದುದ್, ಕಾನೂನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್
ಕುರಿತಾದ ಮೊಕದದ್ಮೆಯು ಯುಎಸ್ ಕೋಟರ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲಸ್್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್,
ಬೂಯ್ರೋ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇದರ
ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಮಂತಾರ್ಲಯ ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್,-ನಾವು
ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಒಂದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಯ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್
ಹೂಡಿದುದ್ ಅದು ಪರ್ಸುತ್ತ ದೆಹಲಿಯ ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ದೆ. ನಮಮ್
ವಕೀಲರೆಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ ಸಮಯವನುನ್ ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ, ಅವರು "ಪೊರ್ ಬೋನೊ", ಆದರೆ
ಅವರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಷುಟ್ ಬೆಲೆಯ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನುನ್ ನಮಮ್ ಕೆಲಸದ
ರಕಷ್ಣೆಗೆ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ.

ನಾವು ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ನಾಯ್ಯಕಾಕ್ಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತ್ರುವಾಗ, ನಾವು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಸಾವಿರಾರು ವಷರ್ ವೀಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ವೂ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟಗ್ಳಲಿಲ್
ಜನಪಿರ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅಲಿಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ತಮಮ್ ಶಿಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ಕವಾದ
ನಿಣಾರ್ಯಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿ ಗುವಂತೆ ಆಗಿರುವುದಕೆಕ್ ಸಂತೋಷಪಡುತಾತ್ರೆ.

ಪರ್ತಿ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಅವಕಾಶವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಜಾರ್ಲವು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಉತತ್ಮವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಿದೆ : ಎಲಾಲ್ ಜನರಿಗೆ ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶ. ನಾನು
ಸಕಾರ್ರದ ಶಾಸನಗಳ ಪರ್ವೇಶ, ನಮಮ್ ಮಹಾನ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗಳ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ
ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ದೊಡಡ್ ವಾಗಾದ್ನದ ಸಣಣ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ನಮಮ್ ನೋಟವನುನ್ ಮೇಲಮ್ಟಟ್ದಲಿಲ್ರಿಸಬೇಕು. ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್, ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್
ಸಾಹಿತಯ್, ತಾಂತಿರ್ಕ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಜಾಞ್ನದ ಇತರ ಸಂಗರ್ಹಣೆಗಳನುನ್ ಪರ್ವೇಶವನುನ್
ನಿಬರ್ಂಧಿಸುವುದಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಮೆಯಿಲಲ್. ಭತೃರ್ಹರಿಯ ನೀತಿಶತಕವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತತ್ದೆ,
"ಜಾಞ್ನವು ಒಂದು ನಿಧಿಯಾಗಿದುದ್ ಅದನುನ್ ಯಾರೂ ಕಳವು ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್". ಉದೆದ್ೕಶವೇನೆ
ಇರಲಿ ಜಾಞ್ನವು ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು

ಜಾಞ್ನವು ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಮತುತ್ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ನಮಮ್
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಕಾಣುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಪಂಚವು ದಾಟಲಾಗದಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಲಾಲ್ ತಡೆಗಳನುನ್ ದಾಟಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತರ್ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ
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ಮಾಟಿರ್ನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಚಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತಾತ್
ನನನ್ನುನ್ ಸಿವ್ೕಕಾರಮಾಡಿ ಎಂದು ಬರುವುದಿಲಲ್. ಅದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತರ್ ಸಿಗುತತ್ದೆ.
ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕಾಕ್ಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು.
ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ಮೇಲೆರಬಹುದು, ಮತುತ್ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲಾಲ್ ಜಾಞ್ನಕೆಕ್
ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆ ಬೆಟಟ್ದ ಮೇಲಿರುವ ಹೊಳೆಯುತಿತ್ರುವ ಪಟಟ್ಣಕೆಕ್, ಎಲಿಲ್
ನಾಯ್ಯದ ಹರಿವು ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುವುದೋ ಮತುತ್ ಎಲಿಲ್ ಸರಿಯಾದುದು ನದಿಯಂತೆ
ಹರಿಯುವುದೋ ಅಲಿಲ್ಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಸಿಗುವುದು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 28, 1954 ರಂದು ಶಾಂಘೈನಲಿಲ್ರುವ ಯಂಗ್ ಪಯೋನಿಯಸ್ರ್ ಪಾಯ್ಲೇಸೆಗ್ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿದಾಗ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 1956, ಪೆನಿಸ್ಲೆವ್ೕನಿಯಾದಲಿಲ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ ಐಸೆನೊಹ್ೕವನರ್ ಫಾಮನ್ರ್ಲಿಲ್.
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ಪರ್ಧಾನಿ ನೆಹರು ನವೆಂಬರ್ 14, 1957 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ್ ಒಂದು ಮಕಕ್ಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲಿಲ್.
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ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 16, 1958 ರಂದು ಭೂತಾನೆಗ್ ಪರ್ಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ರಸೆತ್ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಕಾಮಿರ್ಕರ
ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 73 (1940-1941), ಫರ್ಂಟೈಸ್ ಪೀಸ್, ವೈಸರಾಯ್ ರನುನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿಲ್, ಸಿಮಾಲ್

CWMG, ಸಂಪುಟ. 84 (1946), ಪುಟ 81, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ.
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ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕುಕ್, ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಹಕುಕ್: ಡಾ.
ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡ ಅವರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು

ಹಾಯ್ಸ್ ಗೀಕ್ ಗೀಕಪ್ (ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಭಾಷಣ) NUMA ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕೊಟ್ೕಬರ್
15, 2017

ಸೆನ್ೕಹಿತರೇ, ಶುಭ ಮಧಾಯ್ಹನ್! ನಿಮಮ್ನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮೆಮ್ಯಾಗುತಿತ್ದೆ.

ನಾನು ಯಾವುದರಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಳಳ್ಲಿರುವೆನೆಂದು ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲಲ್,ನಾನು ಇಲಿಲ್ಗೆ ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಇವತುತ್ ನಮಮ್ದೊಂದು ಸಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಲ್ರ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿನೆನ್ಯೇ ನನಗೆ ಅವರು
ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿದೆದ್ೕವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು,ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲಿಲ್ಗೆ (NUMA) ಬಂದೆ ಮತುತ್
ಅವರನುನ್ ಕೇಳಿದೆ " "ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್ದೆದ್ವೆಂದು ನಿನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ?

ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿಮಮ್ನೆನ್ಲಾಲ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ವಗರ್ದವರು
ಮಾಡುವುದನುನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಗುತಿತ್ದೆ. ಬಹಳ ಹೆಮೆಮ್ಯೆನಿಸುತಿತ್ದೆ. ನಾನು ಆದಿವಾಸಿ
ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಒಬಬ್ರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆದ್. ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಇನೊನ್ಬಬ್ರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆದ್. ಹೊಸ ಭಾರತವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಆಸಕಿತ್ಯಿರುವ ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಮಂದಿಯನುನ್ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗುತಿತ್ದೆದ್ನೆ.

ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ ನಾನು ಕೆಲವರನುನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ
ಉತುಸ್ಕತೆಯೆನಿಸುತತ್ದೆ. ನನನ್ ಪರ್ಯಾಣವು ಬಹಳ ದೀಘರ್ವಾದುದು. ನಾನು 1942ರಲಿಲ್ ಜನಿಸಿದೆ.
ಈಗ ನನಗೆ 75 ವಷರ್ಗಳು. ಮತುತ್ ನಾನು ಹುಟಿಟ್ದಾಗ ಅದು ಭಾರತದ ಸಾವ್ತಂತರ್ದ ಮುಂಚಿನ
ದಿನಗಳು.

ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತತ್ ಹೋದೆವೋ ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧೀ, ನೆಹರು, ಪಟೇಲ್, ಕಲಾಮ್ ಆಜಾದ್,
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ಬೋಸ್, ಇವರೆಲಾಲ್ ನಮಮ್ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ನಿಂತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಆದಶರ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು.
ನಾವು ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದಶರ್ದ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದವು ಮತುತ್ ನಮಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವುದು, ಸತಯ್, ವಿಶಾವ್ಸ
ಮತುತ್ ಸಾವ್ವಲಂಬನೆ, ಸರಳತೆ ಮತುತ್ ತಾಯ್ಗ ಹಾಗೂ ಧೈಯರ್ ಇವುಗಳನುನ್ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾವು ಮಕಕ್ಳಿದಾದ್ಗ ಈ ಎಲಾಲ್ ಪದಗಳ ಅಥರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತವ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿದದ್ವು. ನನನ್ ತಂದೆ
ಅನಕಷ್ರಸಥ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಮ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಐದು ದೊಡಡ್ ಭಾವಚಿತರ್ಗಳಿದದ್ವು, ಅವು ನಮಮ್ ಐದು
ನಾಯಕರ ಭಾವಚಿತರ್ಗಳಾಗಿದದ್ವು, ಮತುತ್ ಅವರಿಗಿದದ್ ಭಾರತದ ಬಗೆಗ್ ಕಲಪ್ನೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ
ಹೋಗುವಾಗ ಮತುತ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಮ್ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಮಹತವ್ತೆಯ
ರೂಪದಲಿಲ್ರುತಿತ್ದದ್ವು.

ನಾನು 1964,ರಲಿಲ್ ಯುಎಸ್ ಗೆ ಹೋದೆ. ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ ನಾನು 60’ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಕಲಿತೆ. ನನಗೆ
ಅರಿವಾಗಿದುದ್ ಏನೆಂದರೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮೂರು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
ಅಸಮಾನತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿದ್. ನನಗೆ ಇನೂನ್ ಅರಿವಾಗಿದುದ್ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು
ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಪರಸಪ್ರ ಸಂಪಕರ್ ಇರಬೇಕು.

ನಾನು 1979 ರಲಿಲ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಕಾಗೋನಲಿಲ್ರುವ ನನನ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ
ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲಲ್, ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ.
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ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸವ್ಲಪ್ ಕೋಪದಿಂದ ಮತುತ್ ಅರಿವಿಲಲ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಕೆಟಟ್
ಸಿಥ್ತಿಯನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆದ್ೕನೆ. ಮತುತ್ ಮುಂದಿನ 10 ವಷರ್ಗಳ ನನನ್
ಜೀವಿತಾವಧಿಯನುನ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ದೂರವಾಣಿಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವುದರಲಿಲ್ ಕಳೆದೆ.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚಾಛ್ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ನೀಡಿದರು, ಮತುತ್ ನನಗನಿಸಿದುದ್
ಏನೆಂದರೆ ಸಂಪಕರ್ವಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ ಯಾವುದಕೂಕ್ ಆರಂಭವೇ ಸಿಗುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು. ನಂತರ ಎರಡು
ದಶಲಕಷ್ದಷುಟ್ ದೂರವಾಣಿಗಳಿದದ್ವು. ಇಷುಟ್ ಸಾಧಿಸಲು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಪಡೆಯಲು ೧೫
ವಷರ್ಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತ್ರಲಿಕಿಕ್ಲಲ್, ನಿಮಮ್ ತಾತನವರಿಗೆ ಗೊತಿತ್ರಬಹುದು, ನಿಮಮ್
ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಗೊತಿತ್ರಲಿಕಿಕ್ಲಲ್, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ೧. ೨ ನೂರು ಲಕಷ್ದಷುಟ್ ಪೋನ್ ಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿದೆದ್ವೆ. ನಾವು ಇಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪಕರ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷಟ್ರ್ವಾಗಿದೆದ್ವೆ.

ಪರ್ಮುಖ ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಪಕರ್ದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಎರಡನೆ ಸವಾಲೆಂದರೆ ಜಾಞ್ನದುದ್. ನಾವು ಜಾಞ್ನವನುನ್ ತೆರೆದ ಕೆಷ್ೕತರ್ವನಾನ್ಗಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಈ
ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪರ್ಜಾಸಾವ್ಮಯ್ವನಾನ್ಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕಾಕ್ಗಿ
ನಾವು ಒಂದು ಜಾಞ್ನದ ಆಯೋಗವನುನ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು, ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕುಕ್, ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಹಕುಕ್, ಈ
ಎಲಲ್ವೂ ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅನಿನ್ಸುತಿತ್ಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು
ಯಾವುದರ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆಯೋ ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತೂತ್ ಕೂಡ ಕಲಪ್ನೆಯು ಇಲಲ್.
ನನಗೀಗಲೂ ಜಾಞ್ಪಕವಿದೆ, ನಾನು ದೂರವಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್
ಮುಖಪುಟದಲಿಲ್ರುವ ವಿಮಶಾರ್ತಮ್ಕವಾದ ಕಥೆಗಳಿದದ್ವು ಅವುಗಳನೇಂದರೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಆಹಾರ
ಮತುತ್ ಕೃಷಿಯ ಬಗೆಗ್ ಚಿಂತಿಸದೇ ಯಾರೋ ಒಬಬ್ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಇಲಿಲ್ ದೂರವಾಣಿಗಳನುನ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತಯ್ ಏನಿದೆ ಎಂದು.

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತತ್ರ ಹೀಗಿತುತ್ "ನನಗೆ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತಿತ್ಲಲ್, ಅದಕಾಕ್ಗಿ
ಬೇರೆಯವರನುನ್ ಹುಡುಕಿಕೊಳಿಳ್. ನನಗೆ ನನನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತುತ್. ನನನ್ ಕೆಲಸ
ದೂರವಾಣಿಗಳನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವುದು. ಅದೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಲು ಸಮಥರ್ನಾಗುವೆನೆಂಬ
ಖಾತರಿಯೇನು ಇಲಲ್, ಆದರೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿ ಚಿಕಕ್ ವಿಷಯವೂ ಸಮಾಚಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತತ್ದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೂತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದನುನ್ ಮಾಡಿ, ಇನೊನ್ಬಬ್ರಿಗೆ ಇನೊನ್ಂದು
ವಿಷಯ ಗೂತಿತ್ರಬಹುದು, ನಾವು ಇಲೊಲ್ಂದು ಹನಿ ಅಲೊಲ್ಂದು ಹನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ ಹೋದರೆ
ಅದೆಲಲ್ವೂ ಒಂದೆಡೆ ಒಟಾಟ್ಗುವುದೆಂದು ಆಸೆ ಪಡಬಹುದು.

ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡ ಎಲಾಲ್ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ ನಿಮಮ್ ಬೆಂಬಲವಿಲಲ್ದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ವಯ್ಥರ್ವಾಗಿ ಹೋಗುತತ್ದೆ.
ಇದನುನ್ ಯಾರೂ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್.

ನನಗೆ ತೆರೆದ ಸರಕಾರವು ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಅದಕೆಕ್ ಅಡಿಪಾಯ ತೆರೆದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ
ಇಲಿಲ್ಗೆ ಓಬಾಮ ಬಂದಿದಾದ್ಗ, ನಾವು ಮತುತ್ ಅವರು ಅಧರ್ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕಳೆದೆವು. ಆಗ
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಗಾರ್ಮೀಣ ಭಾರತಕೆಕ್ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್
ಕಲಿಪ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆಂದು ತಿಳಿಸುದುದಲಲ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಸಾತ್ನಕೆಕ್ ಕಲಿಪ್ಸಿದೆ, ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ರುವ, ಸಂಪಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್, ಜಿಐಎಸ್, ಯುಐಡಿ, ಮಾಹಿತಿ
ಕೇಂದರ್ಗಳು, ಸೈಬರ್ ಸಕೂಯ್ರಿಟಿಯ ಅನವ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಯಿತು.

ಅವರೆಂದರು "ಸಾಯ್ಮ್ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧಯ್? ಮತುತ್
ಅವರಿಗೆ ನನನ್ ಉತತ್ರ ಹೀಗಿತುತ್. ನಾವೊಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಿದದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ
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ಭಾರತವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ
ಭಾರತವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.

ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಹೊಸ ಪರ್ತಿಭೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ನನಗೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಪರ್ತಿಭೆಗಳಲಿಲ್ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನಾನು 1984ರಲಿಲ್ ಸಿಡಾಟ್ (ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಮಾಯ್ಟಿಕಸ್್)
ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ದದ್ವರ ಸಾಧಾರಣ ಆಯುವು 23 ವಷರ್ಗಳಾಗಿತುತ್, ಎಲಲ್ರೂ
ಶರ್ಮವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುವವರು, ಪರ್ಮಾಣಿಕರು, ಬದದ್ತೆಯಿರುವವರು, ದೈಯರ್ವಂತರೂ,
ನಿಷಾಠ್ವಂತರೂ, ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯವಾದಿಗಳು, ಮತುತ್ ಅವರು ಎಲಲ್ವೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವರು
ಆಗಿದದ್ರು.

ಜನರು ನನನ್ನುನ್ ಕೇಳುತಿತ್ದದ್ರು "ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಜನರನೆನ್ೕ ಏಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳಳ್ತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ?
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಾದ್ರೆ, ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಶಕಿತ್ಯಿಂದ,
ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಕೂಡಿದಾದ್ರೆ ಅದೂ ಅಲಲ್ದೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭರ್ಷಟ್ರಲಲ್" ಎಂದು.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ಇವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷುಟ್ ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಆದದ್ರಿಂದ
ನನಗೆ ಜನರು ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತೆತ್ನೆ "ಭಾರತದಲಿಲ್ರುವ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರ್ತಿಭೆ ಬೇಕಾಗಿಲಲ್, ಅಥವಾ ಅದಕೆಕ್ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ್
ಹುಡುಕಲು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲಲ್. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಧೈಯರ್ವಂತರಾದ ಜನರು,
ಏನನ್ನಾನ್ದರೂ ಕೊಡಬಲಲ್ಂತಹ ಜನರು, ತಮಮ್ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ
ಏನನಾನ್ದರೂ ಮಾಡಬಲಲ್ಂತಹ ಜನರು.

ನಾವು ಬಹಳ ದೂರದ ಹಾದಿಯನುನ್ ಕರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ೫೦ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನುನ್
ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ೪೦ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುತಾತ್ ಬಂದಿದೆದ್ನೆ "ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್
ಉತತ್ಮವಾದ ಮೆದುಳಿರುವವರು ಶಿರ್ೕಮಂತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲಿಲ್
ಮಗನ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಲಲ್".

ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಡವರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪರ್ತಿಭೆಗಳು
ಸಿಗುವುದಿಲಲ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲಿಲ್ ಮಾತರ್ವೇ ಇಡೀ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲಿಲ್ನ ಪರ್ತಿಭೆಗಳಿಗೆ
ಬಡವರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹಾರೆ ಮಾಡುವ ಭಾವನಾತಮ್ಕತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಭಾರತದಲಿಲ್
ಮಾತರ್ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನುನ್ ಬಡೆತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತುತ್ವ
ಪರಿಹಾರಕರ್ಮಗಳಿರುವುದು, ಮತೂತ್ ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ್ ಪರ್ಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲಿಲ್ ಅದನುನ್
ಅನವ್ಯಿಸುವರು.

ನಾವು ವಿರೋಧಬಾಸಗಳ ನೆಲದಲಿಲ್ರುವವರು. ಭಾರತದ ಬಗೆಗ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಹೊರಟರೆ
ನೀವು ಅದಕೆಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿರುದದ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಮತುತ್ ನೀವು 100% ಸರಿಯಾಗಿ
ಹೇಳಿರುತಿತ್ೕರಿ. ಅದೇ ಭಾರತದ ಸೌಂದಯರ್. ಈ ವಿವಿಧತೆಯೇ ಆವಿಷಾಕ್ರಗಳಿಗೆ ಫಲವತಾತ್ದ ಆಧಾರ.
ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ಯೆ ಬಹಳ ವಿವಿಧತೆಯುಳಳ್ ರಾಷಟ್ರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭಾರತೀಯರು
ಎನುನ್ವಂತೆಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲಲ್.

ಮೆಕಿಸ್ಕೊದಲಿಲ್ ಒಮೆಮ್ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿತ್ದೆದ್ ಎಂದು ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು
500 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೀನೋಟ್ ಸಿಪ್ೕಕರ್ ಆಗಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಯಾರಾದರೂ "ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ
ಬರಲಿದಾದ್ರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ "ಎಲಿಲ್?" ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೇನು, ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ "ಓ,
ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲಿಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ರೆ" ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಡಾ. ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡ ಅವರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ನಾನು ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ಅವರು ಚೀನಿಯರ ತರಹ ಕಾಣುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೂವೊರ್ೕತತ್ರದ
ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಮತುತ್ ನನನ್ ಹಿನೆನ್ಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅವರು
ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಇರಬೇಕೆಂದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನನ್ ತರಹ ಕಾಣುತಿತ್ರುವರೆಂದು.

ಅದೇ ಭಾರತದ ಸೌಂದಯರ್, ಭಾರತದಲಿಲ್ ಎಷೊಟ್ಂದು ವಿಷಯಗಳು ಆಚರಿಸಲು ಇವೆ, ಆದರೆ ನಾನು
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇಂದಿನ ಭಾರತವನುನ್ ನೋಡಿ ವಯ್ಥೆ ಪಡುತಿತ್ದೆದ್ನೆ.

ಜನರು ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ಪರ್ಯತನ್ಪಡುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲಿಲ್
ಸುಳಳ್ನುನ್ ಹಬಿಬ್ಸುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಸಾವ್ತಂತರ್◌್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಲು
ಸಂಗತಿಯಾಗುತತ್ದೆ. ಅಲಿಲ್ಯೇ ನೀವೆಲಾಲ್ ಬರುವುದು. ನೀವು ಈ ವಿಶಾವ್ಸವನುನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕು, ಕನಿಷಠ್ ಪಕಷ್ ಸೈಬರ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರ ಅಭಿವೃದಿದ್ಗಾಗಿ ಈ ವಿಶಾವ್ಸವನುನ್
ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ಅಸಪ್ೃಶಯ್ತೆಯಿರಬಾರದು, ತಾರತಮಯ್ವಿರಬಾರದು, ಬಾರ್ಹಮ್ಣನಾಗಲಿ,
ಹಿಂದುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸಿಲ್ಂ ಆಗಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಅದೊಂದು
ಸಂಗತಿಯಾಗಬಾರದು ಮತುತ್ ನಾವು ಅದನುನ್ ಲೆಕಿಕ್ಸುವುದಿಲಲ್.

ಈಗ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೂ ತೊಡಗಿಕೊಳಳ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯಿರುವುದು ಎಲಲ್ರಿಗಾಗಿ. ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಚೆರ್ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ ಎಂಬುದು, ಇದು ಭಾರತ ಇರುವ ರೀತಿ, ನಾವು ಇದನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.

ಪರ್ಸುತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಬರೆಯುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ನನನ್ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದೆದ್. ನಾನು ಬರೆದಿದುದ್ ನನನ್ ಮೊಮಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನನನ್
ಮೊಮಮ್ಗಳು ಈಗ ಆರು ವಷರ್ದವಳು ಮತುತ್ ಅವಳು ಸಾಯ್ನ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸೊಕ್ೕದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಳೆ.
ಆವಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡಡ್ವಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು "ಈ ವೃಧದ್ ಮನುಷಯ್ ಯಾರು? ಅಮೆರಿಕಾಕೆಕ್
100 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ 75 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ಎಂದು.

ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಹುಟಿಟ್ ಬೆಳೆದ ಅವಳ ತಂದೆಯನುನ್ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನು
ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಏಕಂದರೆ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಡತನದಿಂದ
ನಾನು ಬಂದೆ ಎನುನ್ವುದರ ಬಗೆಗ್ ಕಿಂಚಿತೂತ್ ಕೂಡ ಕಲಪ್ನೆ ಇಲಲ್. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಣಣ್
ಆದಿವಾಸಿ ಗಾರ್ಮದಲಿಲ್ ಹುಟಿಟ್ದೆ, ನನನ್ ತಾಯಿ ಎಂಟು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಮನೆಯಲಿಲ್ಯೇ ಹೆತತ್ಳು ಎಂದರೆ
ಬಹುಶಃ ಅದನುನ್ ಅರಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲಲ್. ಅಲಿಲ್ ವೈದಯ್ರಿಲಲ್, ದಾದಿಯರಿಲಲ್,
ಆಸಪ್ತೆರ್ಯಿಲಲ್, ಔಷಧಾಲಯವಿಲಲ್, ಏನೂ ಇಲಲ್, ಶಾಲೆಗಳಿಲಲ್, ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇದನೆನ್ಲಾಲ್
ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಏನೋ ಕಲಿಪ್ಸಿ ಹೇಳುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಇದು ನಿಜವಾಗಬಾರದು. ಇಂತಹ ಭಾರತವನುನ್ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಾವು 400 ಮಿಲಿಯನ್
ಜನರನುನ್ ಬಡತನದ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತತ್ದಿದ್ದದ್ರೆ ಅವರೂ ಸವ್ಲಪ್ವಾದರೂ ಗೌರವಾನಿವ್ತರಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡದಿದದ್ರೆ ನಾವು ನಮಮ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್.

ನಾವು ಹೆಚುಚ್ ಕೋಟಾಯ್ಧಿಪತಿಗಳಿರುವ ಭಾರತವನುನ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಲ್, ಅಂತಹವರೊಂದು
ವೇಳೆ ಇದದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಬಲವಿರುತತ್ದೆ. ನಾನೇನು ಅವರ ವಿರುದದ್ವಾಗಿಲಲ್. ಆದರೆ ನಾನು
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಯೊಂದನುನ್ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಲು
ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ಇದೆಲಲ್ವೂ ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದು ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಜಾಞ್ನದಿಂದ ಮಾತರ್.

ಅದೆಲಲ್ವೂ ನಿಮಮ್ಂತಹ ಜನರಿಂದ ಮಾತರ್ವೇ ಬರಲು ಸಾಧಯ್. ಇದು ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯಿದದ್ರೆ ಮಾತರ್
ಬರುತತ್ದೆ. ನನಗೆ ಮಾತರ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್, ಪರ್ವೇಶವನುನ್, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ್,

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಅಂತರ್ ಜಾಲವನುನ್, ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ನುನ್ ತರುತತ್ದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತತ್ದೆ. ಈ ಎಲಾಲ್ ವಿಷಯಗಳು
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದೇ.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಂದು ಏನಾದರೂ ಇದಿದ್ದದ್ರೆ, ಅವರು ನಿಮಮ್ನುನ್ ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷ
ಪಡುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲಿಲ್ ನಾಳಿದುದ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವನಿದಿದ್ೕನಿ. ವಾಸತ್ವವಾಗಿ
ಕಳೆದ ವಷರ್ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2 ರಂದು ನಾನು ಮತುತ್ ಕಾಲ್ರ್ ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ
ಕಳೆದಿದೆದ್ವು ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ ನಾವು ಈ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದ ಯುಗದಲಿಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಿಧಾದ್ಂತಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆವು ಮತುತ್ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ್ಯೇ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲು
ಜನರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸಂಪಕರ್ವು ಅಗತಯ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆವು.

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆ ಪುಸತ್ಕದ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ ಮತುತ್ ಸವ್ಲಪ್ ಜಾಡು ತಪಿಪ್ದಂತಾಯಿತು.
ನಾನು ಬರೆಯುತಿತ್ರುವ ಪುಸತ್ಕ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಮರುವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗೆಗ್. ನಾವು
ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ಪಂಚವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿರುಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆ. ಕಡೆಯ ಬಾರಿ
ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಎರಡನೆ ಪರ್ಪಂಚ ಯುದದ್, ವಿಶವ್ ಬಾಯ್ಂಕ್,
ನಾಯ್ಟೋ, ಐಎಂಎಫ್, ಜಿಡಿಪಿ, ಜಿಎನ್ ಪಿ, ತಲೆವಾರು ಆದಾಯ, ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯ ಪಾವತಿ,
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್, ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಬಳಸುವುದು, ಮತುತ್ ಯುದದ್ಗಳ ಮೇಲೆ
ಇತುತ್.

ಈ ಎಲಾಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಅಥರ್ಹೀನವೆನಿಸುತತ್ದೆ. ಜಿಡಿಪಿಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ತಲೆಮಾಸಿದ
ವಿಷಯವೆನಿಸುತತ್ದೆ. ಆದರೂ ಅದನುನ್ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತೆತ್ವೆ. ಎಲಾಲ್ ಮಾಪನಗಳು ಇಂದು ಬಿಗ್
ಡಾಟಾಯಿಂದ, ಕ ಲೌ್ಡ್ ಕಂಪೂಯ್ಟಿಂಗ್, ಅನಲಿಟಿಕಲಸ್್ ನಿಂದ ಪರ್ಯೋಜನ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆಗ
ಇದು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುತಿತ್ದಿದ್ರಿ ಒಟುಟ್ ದೇಸೀಯ ಉತಪ್ನನ್ ಮತುತ್
ಎಲಲ್ರೂ ಅದಕೆಕ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು. ಇಂದು ನೀವು ಸಣಣ್ ಪುಟಟ್ ವಿವರಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ
ಯಾವುದು ಬೇಕೂ ಅದನುನ್ ಮಾತರ್ ಆರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಮ್ ಬಳಿ ಈಗ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ
ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಇಲಿಲ್ರುವವರಲಿಲ್ ಕೆಲವರು ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ನಡೆಯುವ ಎಲಾಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಲ್
ಹಾಕುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡುತಿತ್ದೆ. ನಾನು ನಮಮ್ ಮುಖಯ್
ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಕಳೆದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತಾತ್ ಬರುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ಪರ್ತಿ ಸಾರಿ
ಮುಖಯ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ನೇಮಕವಾದಾಗಲೂ ನಾನು ಮರುದಿನ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುತೆತ್ನೆ. ನಾನು ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಟೀ ಕುಡಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತಾತ್
ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾಯ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ 15 ವಷರ್ಗಳು ಏಕೆ
ಕಾಯಬೇಕು? ನಾವು ಎಲಲ್ ವರದಿಗಳನುನ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ಯವನುನ್ ಕೇವಲ ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಅವರು ಅದಕೆಕ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ, "ಸರಿ ಸಾಯ್ಮ್, ನೀನು
ಹೇಳುವುದನುನ್ ನಾನು ಒಪುಪ್ತೆತ್ನೆ, ಮಿ. ಪಿತೊರ್ಡಾ, ನಾವು ನಿಮೊಮ್ಂದಿಗಿದೆದ್ವೆ, ಬಹಳ ಒಳೆಳ್ಯ ಕಲಪ್ನೆ,
ನಾವಿದನುನ್ ಮಾಡೋಣ" ಎಂದು. ಆದರೆ ಏನು ಆಗಲಿಲಲ್.

ಇನೂನ್ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ್ ಹೊಸ ಮುಖಯ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಬರುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಅವರ ಬಳಿ
ಮತೆತ್ ಹೋಗುತೆತ್ನೆ. ಮತೆತ್ ಅವರು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ "ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ನಾವು
ಇದನುನ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡೋಣ". ಎಲಲ್ ಒಳೆಳ್ಯ ಮನಸಸ್ನುನ್ ಹೊಂದಿರುವವರೇ. ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆಳ್ಯದಾಗಲಿ ಎಂದೇ ಇರುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನುನ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ್.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಒಂದು ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊಳಿಸಲು 15 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಏಕೆ ಕಾಯಬೇಕು?
ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ನೈಪುಣಯ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳನುನ್ ಒಂದು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ
ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು, ಅತವಾ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದಿಷೆಟ್, ಎಲಾಲ್
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ಕಡೆಯಲಿಲ್ಯೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡುವುದು. ಈ
ಸಮಾಜದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ನೂಲನುನ್ ನೀವು ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಲು ಇಲಿಲ್ದಿದ್ೕರಿ. ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು,
ಕಚೇರಿಗಳವರೆಗೆ, ಪೋಲಿಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಯ್ಯಾಲದವರೆಗೆ, ಸರಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸದವರೆಗೆ, ಆರೋಗಯ್ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃಷಿಯವರೆಗೆ, ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಸಾಧನಗಳು
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ. ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿಳ್,
ಅರಿವು, ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ, ಮತುತ್ ಧೈಯರ್ವಂತ ತರುಣ ಜನಾಂಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು,

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಯಾರಾದರು ಸರಿ 45ವಷರ್ಗಳ ಮೇಲಪ್ಟುಟ್ ಆಗಿದದ್ರೆ ಅವರು ಲೇಖಕರಾಗಬಹುದು,
ನನನ್ನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ
ಉಪಕರಣವಿಲಲ್. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಎಲಲ್ರೂ ಭೂತಕಾಲದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ
ಭವಿಷಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲ್, ಎಲಲ್ವೂ ರಾಮನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗ್, ತಕಷ್ಣವೇ ಮತೊತ್ಬಬ್ರು
ಹನುಮಂತನ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ, ಇನೊನ್ಬಬ್ರು ಇನೊನ್ಂದು ದೇವರ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ, ಮತೆತ್
ಎಲಲ್ರೂ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ಇದು ನಮಮ್ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು.

ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭವಿಷಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲ್. ನಮಮ್ ಪರಂಪರೆ ಮುಖಯ್. ನಮಮ್ ಪರಂಪರೆಯ
ಬಗೆಗ್ ನಮಗೆ ಹೆಮೆಮ್ಯಿದೆ, ನಮಮ್ ಕಲೆಗಾರಿಗೆ, ನಮಮ್ ಸಂಗೀತ, ಮತುತ್ ನಾವು ಎಲಲ್ವನುನ್
ಕಂಪೂಯ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆ.

ಸುಮಾರು 15 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಲಿಖಿತ ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನುನ್ ಡಿಜಿಟಲೈಜ್ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದೆವು. 15 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ, 40 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ, 37
ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾವು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟ್ ನಲಿಲ್ ಕಪಿಲ ವಾತಾಸ್ಯ್ಯನ ಗರ್ಂಥದೊಂದಿಗೆ,
ನಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ಕಲಾವಂತಿಕೆಗಳನುನ್ ಮೈಕೊರ್ೕಫಿಲಮ್್ ನಲಿಲ್ ಶೇಖರಿಸಲು ತೊಡಗಿದೆವು. ಈ ಎಲಾಲ್ ಕೆಲಸವು
ಇಂದು ಒಂದು ಹಂತಕೆಕ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಮತುತ್ ಈಗ ಅಥರ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ
ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳು ಮತುತ್ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರಲಿಲಲ್. ಈಗ ಶೇಖರಣೆಯು ಬಹಳ
ಅಗಗ್ವಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ನೀಡಲು ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ನಾನು ಒಂದು 16ಬಿಟ್ ರ◌್ಯಾಮ್ (RAM
) ಅನುನ್ 16ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ ಹಲವರಿಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗಬಹುದು. ನಾನು ನಾಲುಕ್ ನಾಯ್ಂಡ್(NAND ) ಗೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ತಿಯೊಂದಕೆಕ್ 37 ಡಾಲರ್
ಕೊಟುಟ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇಂಟೆಲ್ ನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊರ್ೕಸೆಸರ್ ಅನುನ್ ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಲಪ್ಟಾಟ್ಗ,
ನಾನು ಕೂಡ ಅಲಿಲ್ದೆದ್. ಎಲಾಲ್ ಇಂಟೆಲ್ ಸಾಥ್ಪಕರು ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರು, ಬಾಬ್ ನೋಯಸ್್, ಲೆಸಟ್ರ್
ಹೋಗಾನ್, ಗೋಡಾರ್ನ್ ಮೋರ್, ಆ ಮೊದಲ ನಾಲುಕ್ ಬಿಟ್ ಪೊರ್ೕಸೆಸರ್ ಅನುನ್ ನಾನು
ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಲಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.

ನಮಗನಿಸಿತು, ಇದು ಎಂತಹ ಪಾವಾಡವೆಂದು, ನಮಗೆ ಮತೂತ್ ಅನಿಸಿತು "ದೇವರೇ, ಎಂತಹ
ಬಲವಾದ ಸಾಧನ" ಎಂದು

ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದಿದ್ೕರಿ ಮತುತ್ ಟೆರ◌್ರಾಬೈಟ್
ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಷೊಟ್ಂದು ಪೊರ್ೕಸೆಸಿಂಗ್ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದಿದ್ೕರಿ, ಅದೂ ಕೂಡ ನಿಮಮ್ ಸೆಲ್
ಪೋನ್ ಗಳಲಿಲ್, ಮತುತ್ ಇದೇ ಬದಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಭಾರತ. ಆದರೆ ಇದು ಬದಲಾಗುತಿತ್ರುವ ರೀತಿ ನೀವು
ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರೂ ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಕುಳಿತು ಅವರು ಬಯಸಿದ
ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಮಾಡುವಂತಲಲ್, ನಮಗೆ ಸಥ್ಳೀಯ ವಿಷಯ ಬೇಕು, ಸಥ್ಳೀಯ ಅನವ್ಯಿಕೆಗಳು
ಬೇಕು, ಸಥ್ಳೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಆವೃತಿಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಬೇಕು, ಪಶಿಚ್ಮದ
ಆವೃತಿಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ಯಲಲ್.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್

72



ಆದರೆ ಕೆಟಟ್ದೆದ್ೕನಿಸಿದೆದ್ನೆಂದರೆ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಯುಎಸ್ ತರಹ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದು, ಆದರೆ
ಆ ಮಾದರಿಯು ನಮಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹುದಲಲ್, ನಿರಂತರತೆಯದಲಲ್, ವಿನಾಯ್ಸಮಾಡುವಂತಹುದಲಲ್,
ಅಥವಾ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹುದಲಲ್. ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯತೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಭಿವೃದಿದ್ಯು
ಬೇಕು ಅದನೆನ್ ಗಾಂಧೀಯವರು ಹೇಳಿದುದ್.

ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ತರುಣರ ಜೊತೆ ಇಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಪರ್ತಿಯೊಂದು
ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಸೆಟ್ ಕೊಡಬಲಿಲ್ರಾ? ಎಂದು. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದುದ್ದು ಏನೆಂದರೆ
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕೆಂದು.
ನಾಯ್ಯಾಲದಲಿಲ್ನ ಮೊಕದದ್ಮೆಗಳು, ಪೋಲಿಸ್, ಉಪಧಾಯ್ಯರು, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸಪ್ತೆರ್ಗಳು, ವೈದಯ್ರು,
ಎಲಲ್ವೂ ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಮಾಹಿತಿಕೋಶಗಾರರ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ಲಪ್ವೂ
ಕಾಳಜಿಯಿಲಲ್. ಅದು ಬಹಳ ಪರ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದೇ ಅದು ಮುಖಯ್ವಲಲ್ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿತ್ಲಲ್,
ಆದರೆ ನಾನು ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ನಮಗೆ 500
ಮಂದಿ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿದಾದ್ರೆ, ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನುನ್ "ನಾನು ಎಲಿಲ್ ಇವರನುನ್
ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲಿ? ಎಂದು ಕೇಳುವಂತಿರಬಾರದು. ನನಗೆ ಅವರು ಇಲೆಲ್ೕ ಇಲಿಲ್ಯೆ
ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು.

ನಾವು ಪರ್ತಿಯೊಂದನುನ್ ವಿಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತಯ್ವಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಬಲವು ಎರಡೂ
ಸಥ್ಳಗಳಿಲಿಲ್ದೆ. ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಯವರ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಯ ಬಳಿ.

ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಳ್ಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಿತುತ್. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ನೋಡಿ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಮೇಯರ್ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಕೊಡಬೇಕು/ ಭಾರತದಲಿಲ್
ಮೇಯರ್ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ್. ಯಾರಿಗೂ ಮೇಯರ್ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂದು
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲಲ್. ಅವರಾದರೂ ಬರಿಯ ಒಂದು ವಷರ್ಕಾಲ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುತಾತ್ರೆ,
ವಿನೋದವೇನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಚಚ್ಲುಮನೆಗೆ ಎಲಿಲ್ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗೊತಿತ್ರುವುದಿಲಲ್. ನಿಮಗೆ
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲೇ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲುಕ್ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
ಆದರೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕಾಲವೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು
ಸಮಯವೇ ಕೂಡುವುದಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನುನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತುತ್
ಇಲಿಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಯರ್ ಗೆ ಐದು
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲೆಲ್ಯಲಿಲ್, ಯಾರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು?
ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿ. ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಯಾರು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಯ್ರಿಲಲ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್
ಅಭಿವೃದಿದ್ಯ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಬಾರದು? ಅಲಿಲ್ ನೀವು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಕೆಲಸವನುನ್
ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಬಾರದು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಕೇಂದಿರ್ಕರಣವಲಲ್ವೇ?

ನಾನು ನಿಮಮ್ ಸಮಯವನುನ್ ಬಹಳ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್, ಆದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷುಟ್ ಅಂದರೆ
ಬಹಳಷುಟ್ ಕಲಪ್ನೆಗಳಿವೆ, ಅದನೆನ್ಲಾಲ್ ನಾನು ನಿಮಮ್ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ಇದೆದ್ೕನೆ, ನಾನು ನಿಮಮ್
ಜೊತೆ ಸಂಪಕರ್ದಲಿಲ್ರಲು ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ನೀವು ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಹೆಮೆಮ್ಯೆನಿಸುತಿತ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ನಾನಿಂದು ಕೆಲಸಕೆಕ್
ಬಾರದವನಾಗಿಬಿಟಿಟ್ದೆದ್ನೆ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತುತ್, ನಾನದನುನ್ ಗುರುತಿಸಿದೆದ್ನೆ, ಅದಕೆಕ್ ಗೌರವ ಕೊಡುತೆತ್ನೆ.
ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷಟ್ ಮತುತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಯ್ಸತ್ನಾಗಿರಲು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ಆದದ್ರಿಂದ
ನಾನು ಪರ್ತಿ ದಿನವನುನ್ ಬೆಳಗೆಗ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುತೆತ್ನೆ ಮತುತ್ 11ಅಥವಾ 12 ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತೆತ್ನೆ. ಪರ್ತಿದಿನವೂ ಶನಿವಾರವಿರಲಿ, ಭಾನುವಾರವಿರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ
ಹೇಗೆ ಮಾಡವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರಜಾದಿನಗಳಿಲಲ್, ನಾನು ಕಳೆದ 50
ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಎಂದು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಈಚೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚುಚ್
ಕೆಲಸವಿತುತ್. ಸಮುದರ್ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯುವುದರ ಬದಲು ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಳಳ್ವುದೇ
ಮೇಲು. ಅದು ನನನ್ನುನ್ ಉತುಸ್ಕನನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್.
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ಈ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ನಿಮಮ್ನುನ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳ್ಯದೆನಿಸುತಿತ್ದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ನೀವೆಲಾಲ್ ಈ ಭಾನುವಾರ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಇಲಿಲ್ ಬಂದಿರುವುದನುನ್
ಮೆಚಿಚ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕೆನಿಸುತಿತ್ದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನುನ್ ಮಾತರ್ವೇ ಮಾಡಬಲೆಲ್ ಈಗ. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು
ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಕಾಲ್ರ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಲ್ರ್ ಬಹಳ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ಂಟು ಮಾಡುವ ಗುಣದವನು. ನಿಮಗೆ
ಕಾಲ್ರ್ ಬಗೆಗ್ ಗೊತಿತ್ದೆಯೋ ಇಲಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್, ಆದರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ರ್ ಬಗೆಗ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ
ನೋಡಲೇ ಬೇಕು, ಕಾಲ್ರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತಿತ್ರದ ಸೆನ್ೕಹಿತ. ನಾನು ಮತುತ್ ಅವನು ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ
ಹುಚುಚ್ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುತಿತ್ವೆ.

ನಾವು ಸಾಯ್ನ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸೊಕ್ೕವಿನಲಿಲ್ ಬೂರ್ವಿಸಟ್ರ್ ಖಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದೆವು ಅವರು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಸುಮಾರು 450 ಸಾವಿರ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಭಾರತದಿಂದ ತಂದು ಅದನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದರು. ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರವು ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿತು ಮತುತ್ ಹೇಳಿತು "ಸವ್ಲಪ್
ತಡೆಯಿರಿ, ನೀವು ಇದನುನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಲಿಲ್ರಿ? ಇವುಗಳೆಲಲ್ವೂ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ಕೆಕ್
ಒಳಪಟಿಟ್ದೆ ಎಂದು. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು "ಏನೂ ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಕಾನೂನು
ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೂ ನಾವು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆದ್ವು, ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಚಿಂತಿಸಬಾರದೆಂದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ ನಾವು ಏನನುನ್ ಓದಬೇಕು, ಏನನೂನ್ ಓದಬಾರದು
ಎಂದು.

ನಮಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನರು ಬೇಕು, ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ವಿರುದದ್ವಾಗಿ ಹೋಗಲು. ಕಾಲ್ರ್ ಮತುತ್
ನಾನು ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಎಲಲ್ವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್
ನಲಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆವು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೆದೆಯೋ ಇಲಲ್ವೂ ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ 14 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತುತ್ ಅದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ
1. 4 ಲಕಷ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅವುಗಳಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ, ಅಗಿನ್
ಅಪಘಾತವಾಗದಿರಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ನಮಮ್ ಕಾನೂನುಗಳು
ಮತುತ್ ನಾಗರೀಕ ಪರ್ಜೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳನುನ್ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲ್. ಆದರೆ ಅವುಗಳನುನ್
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಹಾಸಯ್ಸಪ್ದವಲಲ್ವೇ.

ಆದರೆ ಅದನುನ್ ನಾವು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಕಾರವು ಹೇಳುತತ್ದೆ, ಹೇ ಸವ್ಲಪ್ ತಾಳಿ, ನೀವು
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಿಲಲ್, ಎಂದು ಆದರೆ ಅದಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಪರವಾಗಿಲಲ್, ನಾವು ಅದನುನ್ ಮಾಡೇ
ಮಾಡುತೆತ್ವೆ.

ಇದೇ ದೃಷಿಟ್ಕೋನವನುನ್ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇರಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆತ್ನೆ. ನೀವು
ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮನಸತ್ತವ್ ವನುನ್ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ಅದರೇ ಅದರಲಿಲ್
ಮುಳುಗಿಹೋಗಬೇಡಿ.

ವೆತಾಯ್ಸವೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮಮ್ ಕಸಿನ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುತಿತ್ರಬಹುದು, ಮತುತ್ ಆ ಹೋರಾಟವು
ಕಷಟ್ಕರವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆಲಾಲ್ ಶುಭಕೋರುತಿತ್ದದ್ನೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ
ನೀಡಿದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ನಿಮಗೆಲಾಲ್ ಧನಯ್ವಾದಗಳು.

ನಾನು ಕಾಲ್ರ್ ನ ಮಾತನುನ್ ಕೇಳಲು ಕಾಯುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ನಂತರ ನಾವೆಲಾಲ್ ಇನೂನ್ ವಿಸಾತ್ರವಾದ
ಸಂಭಾಷಣೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಬಹುದು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯ 15
ನಿಮಿಷಗಳೆಂದು, ಆದರೆ ನಾನು ಇನೂನ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೆಚಾಚ್ಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ
ನನಗೆ ನಿಮಮ್ಂತಹ ಸಭಾಸದಸಯ್ರು ಬೇರೆಲಿಲ್ ಸಿಗುತಾತ್ರೆ? ನಿಮಗೆ ನನನ್ ಪಿರ್ೕತಿ ಇದೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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CWMG, vol. 84 (1946), p. 161 ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಮತುತ್ ಸರದಾರ್ ಪಟೇಲ್,

CWMG, vol. 86 (1947), p. 224, ಬಿದಿರಿನ ಸೇತುವೆ ಅಡಡ್ಲ್ಲಾಗಿ ಲಗೂನ್ ಬಳಿಯಲಿಲ್.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 38 (1928-1929), ಫಾರ್ಂಟೀಸಿಪ್ೕಸ್
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CWMG, vol. 86 (1946–1947), ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಪೀಸ್ ಶೀಷಿರ್ಕೆಯ ಓದುವುದಕೆಕ್ ಏಕಾಲ್ ಚಲೋ
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CWMG, vol. 100, ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಪೀಸ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಚಿಂತನೆಯ ಭಾವನೆಯಲಿಲ್ರುವಾಗ,
ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮ, 1931 ರಲಿಲ್
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ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ್, ಜಾಞ್ನದ ಹಕುಕ್: ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರ
ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು

ಹಸಿಗ್ೕಕ್ ಗೀಕಪ್ (ಪಬಿಲ್ಕ್ ಲೆಕಚ್ಸ್ರ್ ಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಗೀಕಸ್್), NUMA ಬೆಂಗಳೂರು,
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 15, 2017

ಸರಿ, ಸಾಯ್ಮ್ ಧನಯ್ವಾದಗಳು. ನೀವು ನನನ್ನುನ್ ಕೇಳಿಸುತಿತ್ೕರಾ? ಒಳೆಳ್ಯದು ಇದು ಸುಂದರವಾದ
ಸೌಲಭಯ್ವಾಗಿದೆ.

ಹೋಸಿಟ್ಂಗಾಗ್ಗಿ NUMA ಗಾಗಿ ಧನಯ್ವಾದಗಳು, ಮತುತ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಾಯ್ಸಿಗ್ೕಕ್, ಈ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಸಂಘಟಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನಯ್ವಾದ ಕೊಡುತೆತ್ೕನೆ. ಸಂಧಾಯ್ ರಮೇಶ್,
ಸಹಜವಾಗಿ, ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅದುಭ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ನಿಮಮ್ ಬಹಳ
ಬೋಧಪರ್ದ ಪರ್ಸುತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಬಹಳ ಒಳೆಳ್ಯ ಪರಿಚಯಕಾಕ್ಗಿ ಮತುತ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ಮತುತ್ T. J.,
ಧನಯ್ವಾದಗಳು. ಮತುತ್, ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, ಸಾಯ್ಮ್, ನನಗೆ ಮತೆತ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಎಳೆಯಲು.

ಇಲಿಲ್ರುವುದು ಒಂದು ಉತತ್ಮ ಆನಂದ

ಆದದ್ರಿಂದ, ನನಗೆ ವಿಚಿತರ್ ವೃತಿತ್ಯಿದೆ ನಾನು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮುದರ್ಕ.

ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಂಟಗರ್ಳ ಬಗೆಗ್ ನೀವು ಕೇಳಿದಿದ್ೕರಾ? ಅವರು ಹಾಲಿವುಡನ್ಲಿಲ್ರುವ ನಾವೆಲ್ ಗಳನುನ್
ಮಾಡುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ಅವರು ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತಾತ್ರೆ.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮುದರ್ಣವು ಹಲವಾರು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಒಬಬ್ರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಮುದರ್ಕರಿದದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ. ಅವರು ಚಕರ್ವತಿರ್ಗಳು, ಮತುತ್ ಜನಾನುರಾಗಿಗಳು,
ಅವರು ಕಂಬಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದವರು, ಮತುತ್ ಸರಕಾರದ ಶಾಸನಗಳನುನ್ ಭಾರತದಾದಯ್ಂತ
ಹರಡಿದವರು. ಅವರು ಇದನುನ್ ಮಾಡಿದುದ್ ಜನರು ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲಿ ಎಂದು, ಮತುತ್
ಧಮರ್ದ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲಿ ಎಂದು, ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಣಿಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂಬುದು
ಕೂಡ ತಿಳಿದಿತುತ್. ಎಲಾಲ್ ಧಮರ್ಗಳನುನ್ ಸಹಿಷುಣ್ತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿತುತ್.

ಕೆಲವು ನೂರು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಮ್ ನಲಿಲ್ ಜನರು ತಮಮ್ ದೊರೆಗಳ ವಿರುದದ್ ದಂಗೆಯೆದದ್ರು,
ಮತುತ್ ಹೇಳಿದರು “ನೀವು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಬರೆಯಬೇಕು, ಸುಮಮ್ನೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ
ಪರ್ತಿಸಾರಿಯೂ ನಾವು ನಾಯ್ಯಾಲಕೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲಲ್. ಅವರು ೧೨ ರೋಮನ್
ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಕಂಚಿನಲಿಲ್ ಕೆತಿತ್ಸಿದರು ಮತುತ್ ಮರದಲಿಲ್ ಕೆತಿತ್ಸಿದರು
ಮತತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ರೋಮನ್ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ದ ಪರ್ತಿ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯಲಿಲ್ ಇರಿಸಿದರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತಿತ್ತುತ್.

ಅದೂ ಕೂಡ ಏತಕೆಕ್ಂದರೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮುದರ್ಣವು ನಮಮ್ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿರುವುದು. ಅದು
ಖಾಸಗಿಯ ಮುದರ್ಣಕಿಕ್ಂತ ಭಿನನ್ವಾಗಿರುವುದು, ಅಲಿಲ್ ಅದು ಹಣವನುನ್ ಮಾಡಲೋಸುಗ ಇದೆ, ಮತೆತ್
ಬಹುಶಃ ೭೦ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅಥವಾ ಈ ದಿನ, ಈ ಕಾಲದಲಿಲ್, ೧೫೦ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅದು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ರಂಗದಲಿಲ್ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮುದರ್ಣ ಅಂತಹ
ವಿಷಯವನುನ್ ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಸವ್ಂತಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ ಇದನೆನ್
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ದು, ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ .
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ಸರಕಾರದಲಿಲ್ ಇದದ್ ೬,೦೦೦ ವಿಡೀಯೋಗಳನುನ್ ನಾನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಾವು ಅದನುನ್
ನಕಲು ಮಾಡಿದೆವು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಯೂಟೂಯ್ಬ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆವು, ೫೦ ಲಕಷ್ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿತು. ಇಂತಹ ವಿಷಯ ಸುಮಮ್ನೆ ಸರಕಾರದಲಿಲ್ ಹಾಗಯೇ ಉಳಿದಿತುತ್.

ದಿ ಸೆಕುಯ್ರಿಟೀಸ್ ಮತುತ್ ಎಕೆಸ್ಚ್ೕಂಜ್ ಕಮಿಷನ್, ತಮಮ್ ಐಪಿಒ ವರದಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ನಿಗಮದಲಿಲ್ ಪಡೆಯಲು $ 30 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅದನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ,
ಚೆನಾನ್ಗಿ, ಲಕಷ್ಗಟಟ್ಲೆ ಜನರು ವೀಕಿಷ್ಸುವಂತೆ ಇರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ .

ಸುಮಾರು ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಯುಎಸ್ ಮತುತ್ ಭಾರತವು
ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಸಥ್ಳಗಳಾಗಿವೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಐದು ಸಂಗರ್ಹಗಳನುನ್
ನಿವರ್ಹಿಸುತೆತ್ೕನೆ.

ಮೊದಲನೆಯದು, ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳು: ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಈ ಬೃಹತ್
ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಮರೆಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ವೆ. ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳನುನ್
ಹುಡುಕಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ನೀವು ಒಂದು ಸೂಚಯ್ಂಕ ಪುಟವನುನ್ ಎಳೆಯಿರಿ, ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ ಸಾವಿರ
ಫೋಟೊಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋವನುನ್ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ
ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ 12,000 ಫೋಟೊಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಫಿಲ್ಕನರ್ಲಿಲ್
ತುಂಬಿಸಿದೆ. ಇವು ಅದುಭ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಈ, '47 ಮತುತ್ '48 ಮತುತ್ 49 ರಿಂದ ನೆಹರೂ
ಚಿತರ್ಗಳನುನ್, ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಆಚರಣೆ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್, ಕಿರ್ಕೆಟ್, ಒಲಿಂಪಿಕಸ್್, ಪಾರ್ಣಿಗಳು
ಆಡುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಚಿತರ್ಗಳು, ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬಹಳ
ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ. ಇದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಮತುತ್ ಇದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಸಪ್ಷಟ್ತೆ ಇರಬೇಕು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬೂಯ್ರೊ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡಸ್್ರ್: ಭಾರತದ ನಿಮಾರ್ಣ ಕೋಡ್,
ಭಾರತದಲಿಲ್ 14,000 ರೂಪಾಯಿ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್, ಪರ್ತಿ ವಷರ್
650,000, ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಈ ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ಓದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮತುತ್ ಅವರು ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್
ಹೋಗುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ಸಿಡಿ-ರೋಮ್ ಅನುನ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ ಹೋಗಿ, ಮತುತ್ ಆ
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ನಾವು ಅದನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಇರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ, ಮತುತ್ ನಾವು ಅವುಗಳನುನ್
ಸಾವಿರಾರು ವೀಕಷ್ಣೆಗಳು ಮತುತ್ ಲಕಾಷ್ಂತರ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ವೆ.

ಮತುತ್ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, ನಮಮ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸಕಾರ್ರ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಲಿಲಲ್ ವಿವಿಧ
ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಮತುತ್ ಈರೋಪ್
ದೇಶಗಳು ನಮಮ್ ಮೇಲೆ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಿದವು. ಆದರೆ ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್
ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತರ್
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ೫೦೦೦ ಡಾಲರ್ ಗಳನುನ್ ಒಂದು ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್
ಪಡೆಯಲಯ ನೀಡಿದೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಒಂದರೆಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಚಾಲನೆಯಲಿಲ್ಟೆಟ್. ನಂತರ ಅವರು
ನನಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ “ಖಂಡಿತ ನಾನು ನವೀಕರಿಸಲು
ಇಚಿಛ್ಸುತೆತ್ನೆ. ಆದರೆ ಇಲಿಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲಿಲ್ ನಿಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳಿವೆ, ಅವು ಈಗ ಇನೂನ್
ಚೆನಾನ್ಗಿದೆಯಲಲ್ವೆ?ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ ಟಿಎಮ್ ಎಲ್ ನಲಿಲ್ ನೀಡಬಹುದೇ?

ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷುಟ್ ಈ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ನಾವು ಭಾರತಕೆಕ್ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು, ಅವುಗಳನುನ್
ಮತೆತ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ ಟಿಎಮ್ ಎಲ್ ನಲಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಸ್ ವಿಜಿಯಲಿಲ್ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಮತೆತ್
ಬರೆಯಿಸಿದೆವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂಧ ನೀವು ಅದನುನ್ ನಿಮಮ್ ಸೆಲ್ ಪೋನ್ ನಲಿಲ್ ಕೂಡ
ನೋಡಬಹುದು, ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು, ನೀವು ಅವುಗಳನುನ್ ದೊಡಡ್ದದ್ನಾನ್ಗಿ
ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ನಾವು ಭಾರತದ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸತ್ಕಿಯ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೂಡಿದೆವು,
ಇದರಲಿಲ್ ಶಿರ್ೕನೀವಾಸ್ ಕೊಡಿಲ್ ನನನ್ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಸಹ ಪಿಯಾರ್ದುದಾರರು. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿನಾಹ್ ನನನ್
ಸೆನ್ೕಹಿತರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇಲಿಲ್ದಾದ್ರೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರು
ಅವರೂ ಕೂಡ ನನನ್ ಸಹಪಿಯಾರ್ದುದಾರರು. ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಮತುತ್ ಅವರ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳು
ನಮಮ್ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತುತ್
ಇಲಿಲ್ ಸಲಾಮ್ನ್ ಖುಷಿರ್ೕದ್ ನಮಮ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಈ ಮೊಕದದ್ಮೆಯಲಿಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾದ್ರೆ.

ಈನವೆಂಬರ್ ನಲಿಲ್ ನಾವು ಮತೆತ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆದ್ವೆ. ಎಲಾಲ್ ಕಾಗದದ ತಯಾರಿಗಳು
ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾಲಕ್ನೆಯ ಬಾರಿಯೂ ಒಕೂಕ್ಟದ ಸರಕಾರ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು
ಮೌಖಿಕ ವಾಗಾವ್ದವನುನ್ ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ಆಶಿಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ನಾವು ಈ ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್
ಗೆಲಲ್ಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡಿದೆದ್ನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕಕ್ನುನ್ ಸಂವಿಧಾನಾತಮ್ಕವಾಗಿ
ಆಧಾರಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳು ಎಲಲ್ವೂ ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕಾನೂನಿನ ಬಲ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಮೂರನೆಯದು ಸಂಗರ್ಹ, ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟಗ್ಳು. ನಾವು
ಇದನೆನ್ೕ ಈಗ ತಾನೇ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್ ಅನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕವೆ. ಈಗ
ಕನಾರ್ಟಕ, ಗೋವಾ, ದೆಹಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಸಿಕಿಕ್ದೆ, ಮತುತ್ ಒಂದೆರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ಕಡಿಮೆ ಅಪೊಲ್ೕಡ್
ಮಾಡಲು ಸಿದಧ್ವಾಗಿದೆ, ಮತುತ್ ನಾವು ಉಳಿದವುಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ
ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಹಾಕುತಿತ್ದೆದ್ವೆ.

ಕಲೆಕಷ್ನ್ ನಂಬರ್ ನಾಲುಕ್ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್. ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯ್ಮ್ ನನುನ್ ನೋಡಲು ನಾನು ಹೋಗಿದೆದ್,
"ನೀನು ಹತಿತ್ರ ಒಂದು ಸಿಟ್ಕ್ ಇದೆಯೆ?" ಎಂದು

"ಏನು?" ಆದದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಒಂದು ಯುಎಸಿಬ್ ಡೆರ್ೖವ್ಅನುನ್ ಹೊರತೆಗೆದೆ ಮತುತ್ ತನನ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಗೆ
ಅದನುನ್ ಹಾಕಿದರು, ಮತುತ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಮತೆತ್ ಅದನುನ್
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ “ಇದರಲಿಲ್ ಏನಿದೆ?”

ಅವರು ಹೇಳಿದರು, “ ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಂಗೃಹೀತ ಕೆಲಸಗಳ ಎಲಾಲ್ ೧೦೦ ಸಂಪುಟಗಳು,
ಸುಮಾರು ೫೦,೦೦೦ ಪುಟಗಳು”, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ “ಓಳೆಳ್ಯದು, ನಿಮಗೆ ಇವು ಎಲಿಲ್ ಸಿಕಿಕ್ತು?”

"ಓ, ಆಶರ್ಮದವರು ನನಗೆ ಅದನುನ್ ಕೊಟಟ್ರು. "

"ಸರಿ, ಅವರು ಅದನುನ್ ಏನು ಮಾಡಲಿದಾದ್ರೆ?"

"ಅವರು ಅದನುನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಲಿದಾದ್ರೆ" ಎಂದು ಸಾಯ್ಮ್ ಉತತ್ರಿಸಿದರು.

ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಅದನುನ್ ಮತೆತ್ ನೋಡಿದೆ, ಮತುತ್ "ನಾನು ಅದನುನ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಲ್
ಇರಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

"ಒಹೋ ಧಾರಾಳವಾಗಿ!" ಎಂದರು ವಿಶಾವ್ಸದಿಂದ ಸಾಯ್ಮ್.

"ಅವರು ಸಿಟಾಟ್ಗುವುದಿಲಲ್ವೇ?"

"ಇಲಲ್. ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲಲ್. "

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಅನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಾನೂ ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆದ್ನೆ, ನಾವು ಆ
ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ ಎಲಾಲ್ ೧೦೦ ಸಂಪುಟಗಳಲಿಲ್ಯೂ ನೀವು ಅದರ
ಒಳಭಾಗವನುನ್ ಹುಡುಕಬಹುದು, ಮತುತ್ ನೀವು ಅವುಗಳನುನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು,
ಈ ಬುಕ್ ರೀತಿಯಲಿಲ್, ನಾನು ಮತೊತ್ಂದು ಸರಕಾರದ ಸವರ್ರ್ ನಲಿಲ್ ಹುಡುಕುತಿತ್ದಾದ್ಗ, ನಾನು
ನೆಹರೂರವರ ಆಯದ್ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲಿಲ್ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳು
ಕಾಣೆಯಾಗಿತುತ್, ನಾನು ಅವು ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳನುನ್ ಹುಡುಕಿದೆ, ಈಗ ಎಲಲ್ವೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್
ಇದೆ.

ನೆಹರೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಂಗರ್ಹ ಈಗ ನಮಮ್ಲಿಲ್ ಇದೆ. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಅವರ ಸಂಪೂಣರ್
ಕೃತಿಗಳು ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ಸವರ್ನರ್ಲಿಲ್ ಇತುತ್, ಆದರೆ ಮತೆತ್, ಅದರಲಿಲ್ ಆರು ಸಂಪುಟಗಳು ಪರ್ಸಕತ್
ಸಂಪುಟಗಳಲಿಲ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿತುತ್. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನಾನು ಸವರ್ರ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ
ಸಂಪುಟಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಮತುತ್ ಈಗ ಅವರ ಅತಯ್ಂತ ಸಂಪೂಣರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕೃತಿಗಳ
ಸಂಗರ್ಹವು ಮತೆತ್, ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಲಿಲ್, ಹಾಗೂ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ದೆ.

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋನಲಿಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಡಿದ ೧೨೯ ಭಾಷಣಗಳಿವೆ. ಅವರ ಜೀವಿತದ
ಕಡೆಯ ವಷರ್ದಲಿಲ್, ಪರ್ತಿ ಎರಡು ದಿವಸಕೊಕ್ಮೆಮ್ ಪಾರ್ಥರ್ನಾ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಭಾಷಣ
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದದ್ರಿಂಧ ನೀವು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದನುನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಆ
ಅದುಭ್ತ ಜೀವದ ಕಡೆಯ ವಷರ್ವನುನ್ ನೋಡಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಅವರ ಸಂಗರ್ಹೀತ
ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ನೋಡಬಹುದು, ಮತುತ್ ಆ ಭಾಷಣದ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ನೋಡಬಹುದು,
ಮತುತ್ ನೀವು ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಿನಕೊಕ್ೕ ಹೋಗಬಹುದು, ಮತುತ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ನೋಡಬಹುದು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣವನುನ್ ಹೋಡಬಹುದು, ಅದು ಅವರ
ಅದುಭ್ತ ಜೀವನದ ನಡಿಗೆಯನುನ್ ನೋಡಬಹುದು.

ನಾವು ದೂರದಶರ್ನದ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲಿಲ್ “ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಖೋಜ್ ” ಅನುನ್ ಪೋಸಟ್್
ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ನೆಹರೂರವರು ಬರೆದ ಡಿಸಕ್್ ವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿಂದಿಯ ಅವತರಿಣಿಕೆ.
ಧಾರವಾಹಿಯಾಗಿ ೧೯೮೦ರಲಿಲ್ ಪರ್ಸಾರವಾಯಿತು. ಇಲಿಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಇಲಲ್ವೋ ನಾವು
ತೆಲುಗು, ಉದುರ್ ಹಾಗು ಇತರ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆಯನುನ್ ನೀಡಿದೆದ್ವೆ. ನಾವು
ಎಲಲ್ವನುನ್ ಈ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೇ ಮಾಡುತೆತ್ವೆ.

ಆದರೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಸುತ್ತ ಸುದಿದ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಟನ್ ಇಲಿಲ್ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ, ಇಲಿಲ್ ಈ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸವರ್ರ್ ಇದೆ, ಅದು 550,000 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷಠ್, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರೋ ಅದು
ಇಲಿಲ್ದೆ.

ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಸಾಯ್ಮೊನ್ಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆದ್, ಮತುತ್ ನಾವು ನಮಮ್ ಒಂದು ವಾರದ
ಭಾರೀ ಪರ್ಯಾಸಕರವಾದ ಪರ್ವಾಸವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದೆದ್ವು, ಮತುತ್ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕತ್
ಸಂಸಾಥ್ನಕೆಕ್ ನಮಮ್ ತಡರಾತಿರ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನದಲಿಲ್ ಪರ್ಯಾಣಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ, ಮತುತ್ ನಾನು
ಅಸವ್ಸಥ್ನಾಗಿದೆದ್. ಸಾಯ್ಮ್ ಒಂದು ಬಹಳಷುಟ್ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್, ಮತುತ್ ನಾನು ಸುತತ್ಲೂ
ಹುಡುಕುತಿತ್ದೆದ್, ಮತುತ್ ನಾನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನುನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.

ನಾನು ಅದನುನ್ ನೋಡಿದೆನು, ಮತುತ್ ಸಂಗರ್ಹ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ತೋರುತಿತ್ದದ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಅಲಿಲ್
ಇದದ್ವು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿಲಲ್, ಮತುತ್ ಇದು ಸವ್ಲಪ್ ಬರವಣಿಗೆಯನುನ್ ಮಾಡಿದೆ
ನಂತರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿತು,, ವಿಮಾನ ಪರ್ಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ,
ನಾನು ನನನ್ ಸವರ್ರ್ ಗೆ ಮರಳಿದೆ, ಮತುತ್ ಖಚಿತವಾಗಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಿದೆದ್ೕವೆ
ಮತುತ್ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ, ನಾನು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕೂಡಿಹಾಕಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆದ್.
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ಅದು ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಅದರಲಿಲ್ ಸುಮಾರು 30 ಟೆರಾಬೈಟಗ್ಳಷುಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇತುತ್.
ಅದು 463,000 ಪುಸತ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸಿವ್ಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವನುನ್ ನಾನು
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಲಿಲಲ್, ಕೆಲವು ಯುಆರ್ ಎಲ್ ಗಳಾಗಿ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿದದ್ವು, ಅದರೆ ನಮಗೆ
463,000 ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲಗ್ಳು ದೊರೆಯಿತು.

ಇದು ಕಳೆದ ವಷರ್ ಡಿಸೆಂಬನರ್ಲಿಲ್ [2016], ಮತುತ್ ಜನವರಿಯಲಿಲ್, ನಾನು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್
ಅನುನ್ ಅಪೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಿದೆ-ಮತುತ್ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ, ಅದು ಕೂ
ಅವುಗಳನುನ್ ಅಪೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ. ಆದದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಗರ್ಹಣೆ, ಮಾಹಿತಿಯು ನನನ್ ಬಳಿ
ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ನೋಡದ ಹೊರತುನಾನು ಅದನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ವಿವರವಾಗಿ, ನಾನು ಹೇಳಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗಲಿಲಲ್.

50 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಇವೆ. ಸಂಸಕ್ೃತದಲಿಲ್ 30,000 ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು
ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆದ್ನೆ ಗುಜರಾತಿನಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಬಂಗಾಳಿ, ಹಿಂದಿ, ಮತುತ್ ಪಂಜಾಬಿ, ಮತುತ್ ತೆಲುಗು
ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಹಲವು ಹತುತ್ ಸಾವಿರ ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ-ನೀವು ಯಾವುದನಾನ್ದರೂ ಹೆಸರಿಸಿ, ಅದನುನ್ ಇಲಿಲ್
ನೋಡಬಹುದು ಅಧರ್ದಷುಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಮತುತ್ ಫೆರ್ಂಚ್ ಮತುತ್ ಜಮರ್ನ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ವೆ,
ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅನನಯ್ ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಈಗ, ಇದು ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್ ನಾನು ಅದನುನ್ ಪರ್ತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಸವರ್ರ್ 500
ಸಿಸಟ್ಮ್ ದೋಷಗಳನುನ್ ತೋರಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಅದು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು, ಮತುತ್ ನನನ್ ಬರಹಗಳು
ಹಾಳಾಯಿತು. ನಾನು ಮರುದಿನಕೆಕ್ ಹಿಂತಿರುಗುತೆತ್ೕನೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಮತೆತ್ ಬರಹವನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುತೆತ್ೕನೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ
ಅವರು ಕೆಲವು ಡಿಎನ್ ಎಸ್ ಗಳನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಅವರ ಡಿಎನ್ ಎಸ್ ಸವರ್ರ್ ಗಳು
ಇಳಿಮುಖವಾಗುತತ್ಲೇ ಇರುತತ್ದೆ

ಆದದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಡಿಎನ್ಎಸ್ ಹೆಸರನುನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಮತುತ್ "ಹೋಸಟ್್ ಕಂಡುಬಂದಿಲಲ್" ಎಂದೂ
ಹೇಳಬಹುದು. ನಾನು ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳನುನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಡಾಕಸ್್ ಅನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಏಕೈಕ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಹೋಸಿಟ್ಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿವೆ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಯ್ವಸೆಥ್ಯಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳು
ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್, ಕೆಲವು ಚೆನಾನ್ಗಿದೆ ಕೆಲವು ಚೆನಾನ್ಗಿಲಲ್.

ಅಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ನಕಲುಗಳಿವೆ, ಆದರೂ, ಇದು ಒಂದು ಅನನಯ್ವಾದ ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಪುಸತ್ಕಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಕೆಲವು ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆದ್ೕವೆ., ಮತುತ್ ಅವುಗಳು
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವನುನ್ ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂತಿವೆ. ನಾನು ಅದನುನ್ ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ "ಸರಿ, ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿತ್ದೆ, ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಇತಿತ್ೕಚಿನವುಗಳಾಗಿವೆ" ಆದರೆ ನಾನು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)
ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ನೋಡಿದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳು "ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವಲಲ್. " ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "
ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿತ್ರಬೇಕು ".

ನಾನೇನು ಮಾಡುತೆತ್ನೆಂದರೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಅಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಗಯೆ ಇಡುತೆತ್ನೆ ಮತುತ್ ನಾನ ಇದನುನ್
ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕುತೆತ್ನೆ ಮತುತ್ ಜನರು ಅದರ ಬಗೆಗ್ ದೂರಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೇಳುತೆತ್ನೆ “ಆಯಿತು,
ಸರಿ, ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತೆತ್ನೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವುಗ ಳನುನ್ ಫೆಭುರ್ವರಿಯಲಿಲ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಎಂಟುವರೆಯಷುಟ್
ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆದದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಗರ್ಹಣೆಯು ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ಗೂಗಲ್ ಅದನುನ್ ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿತು,
ಜನರು ಅದನುನ್ ನೋಡಿದರು-ನಾವು ಅಧರ್ ಡಜನ್ ಜನರು ನಮಗೆ ಬರೆಯುತಿತ್ದದ್ರು, ಮತುತ್ "ಓಹ್,
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ನೀವು ನನನ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ!" ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದಿದ್ೕರಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ,
ಗುಣಮಟಟ್ಗಳ ಡಿಎಮ್ ಸಿಎ ಯನುನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಓಳೆಳ್ಯದು,
ನಾವು ಆ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತೆತ್ವೆ.

ಉತತ್ರ ಕೆರೊಲಿನಾ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ ಪೆರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಅವರು 35 ಪುಸತ್ಕಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಹೊಂದಿದದ್ರು, ಮತುತ್ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ, "ನೋಡಿ, ನಮಮ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು
ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದಿದ್ೕರಿ ಅದರಿಂಧ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆಯಿಲಲ್. " ಆದರೆ ನಾವು ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ನಮಮ್
ಬಾಯ್ಕ್ ಫೈಲ್ ಅನುನ್ ಹಾಕಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತೆತ್ೕವೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ನೀವು ಅವುಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದಿರುವುದು ಒಳೆಳ್ಯದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕವೆ. "

ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ ನೋಡಿದೆದ್ೕವೆ, ಮತುತ್ ನಂತರ ನಾವು ನಮಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್
ನಲಿಲ್ಹುಡುಕಿದೆದ್ೕವೆ, ಮತುತ್ ಅವುಗಳಲಲ್ದೆ ಇನೂನ್ ಇತರ ಕೆಲವು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವು-
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತತ್ಮವಾದ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದೆವು ಮತುತ್ "ಇಲಿಲ್ ನಾವು ಹೀಗಿದೆದ್ವೆ. ನಿಮಗೆ
ಇನುನ್ ಮುಂದೆ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿದದ್ರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. "ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ, ನಾವು ಸುಮಾರು 127
ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆದ್ವೆ. ಅದೇನು ಅಂತಹ ದೊಡಡ್ ವಿಷಯವಲಲ್.

ಈಗ, ರಷಾಯ್ದಲಿಲ್ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಇದಾದ್ನೆ, ಮತುತ್ ಅವರು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ತನನ್ ತಂದೆಯ
ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ನೋಡಿದರು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಬಬ್
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದದ್ರು ಮತುತ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ವಾಯ್ಕುಲಗೊಂಡರು. ಅವರು
ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡುತೆತ್ನೆ ಎಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು, ಮತುತ್ ಇದಕೆಕ್
ಪರ್ತಿಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು, ಹಿರಿಯ ಜನರೆಲಲ್ರೂ ಸಹ
ವಾಯ್ಕುಲಗೊಂಡರು ಮತುತ್ ಅವರು ಸರಕಾರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಮತುತ್ ಸರಕಾರವು ಕೂಡ
ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿತು. ಮತುತ್ ನನಗೆ ಎಲಾಲ್ ರೀತಿಯ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು ಬರತೊಡಗಿತು “ನೀವು ಎಲಾಲ್
ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಅಳಿಸಿಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನುನ್ ಅಲಿಲ್ಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು”.

ನಾನು ಹಾಗೆ, "ಇಲಲ್, ನಾವು ಅದನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್," ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿದೆದ್ ಆಧರೆ ನಂತರ
ಅವರು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ತಮಮ್ ಸವರ್ರ್ ಅನುನ್ ಇಳಿಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು
ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿಯ ಏಕೈಕ ನಕಲನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ವೆ. ನಾನು ಅದನುನ್
ಮರುಹೆಸರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು
ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಸರಿ, ಉತತ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಗರ್ಂಥಾಲಯವಾಗಿದೆದ್ವೆ. "ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮಮ್ ಮೊದಲು ತಮಮ್ ಎಲಾಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು, ನೀವು ಮೆಟಾಢೇಟಾವನುನ್ ಹಡುಕಬಹುದು ಆದರೆ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಹುಡುಕಲು
ಆಗುವುದಿಲಲ್.

ನಂತರ, ಅವರು ಅದನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು, ಅಲಿಲ್ ಒಂದು ಅಸಪ್ಷಟ್ವಾದ ಸೂಚನೆ ಹೇಳುತಿತ್ತುತ್,
“ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಉಲಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಲಭಯ್ವಿಲಲ್. ಶೀಘರ್ದಲಿಲ್ಯೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ” ಎಂದು. ಮತುತ್ ಅ ನಂತರ ಮೆಟಾಡಾಟಾ ಮತೆತ್ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತಾದಾಗ, ಆ ನಂತರ
ಪೂತಿರ್ ಸವರ್ರ್ ಕಣಮ್ರೆಯಾಯಿತು. ಮತುತ್ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ನೋಟಿಲ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು. ಮತುತ್ ಈಗ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಸುಮಮ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಟ್ ನಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.

ಏನು ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರ್ಕಾರ, ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10
ವಿವಿಧ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಎಲಾಲ್ ಸಾಕ್ನಿಂಗ್ ಕೇಂದರ್ಗಳಿಗೂ ಹೋದರು, ಅಲಿಲ್ ಅವರಿಗೆ
ಪುಸತ್ಕಗಳು ದೊರೆಯಿತು. ಅವರು ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ರುವ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದನುನ್
ನೋಡಿ ಯಾವುದನುನ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬೇಕು ಮತುತ್ ಯಾವುದನುನ್ ಅಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು
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ನಿಧರ್ರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ಮೊದಲು ವಾಯ್ಕುಲತೆಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ ಪಡಿಸಿದಾಗು ನಾನು ಮತೆತ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮತೆತ್
ಸವ್ಲಪ್ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ, ನನನ್ ಮೊದಲಿನ ಭಾವನೆ ಏನಿತೆತ್ಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನುನ್
ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಮತುತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ “ಇಲಲ್, ನಾವು ಒಂದು ದಶಲಕಷ್ದ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್
ಅದೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಮತುತ್ 500,000 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲಲ್. ನಾವು ಖಂಡಿತ
ಇದನುನ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು

ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಸರಿ, 1900 ರ ನಂತರದ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. " ಮತುತ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ
ನಮಮ್ ಬಳಿ ಇನೂನ್ 60,000 ಪುಸತ್ಕಗಳು ಇರುತಿತ್ತುತ್. ನಾನು "ಏಕೆ 1900?" ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು
ಕೇವಲ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು "ಸರಿ, ಒಳೆಳ್ಯದು, 1923 ರ ನಂತರ
ಎಲಲ್ವನೂನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತೆತ್ೕನೆ" ಮತುತ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 200,000 ಪುಸತ್ಕಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡವು.

ನಾನು ಹೊಂದಿದದ್ ಉಳಿದ 250,000 ಪುಸತ್ಕಗಳ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂಧ ನೋಡಿದೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಆ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಹಲವು ಅಧಿಕೃತ ಗೆಝೆಟಗ್ಳು ಅಥವಾ ಅವು
ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ವಲಲ್ ಅಥವಾ
ಅವುಗಳು ಇತರ ವಿಷಯಗಳು.

ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನುನ್ ಸುಮಾರು 314,000
ಪುಸತ್ಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ, ಅದನುನ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಈಗಲೂ ಎಲಲ್ವನೂನ್ ಆಫೆಲ್ೖನ್
ನಲಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತತ್ದೆ, ಏನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು
ಹೇಳಲು, ಮತುತ್ ಯಾವದನುನ್ ಓದಬೇಡ ಹೇಳುವುದು ಸರಕಾರದ ಕೆಲಸವಲಲ್ ಎಂದು.

ಅದಕೂಕ್ ಮುಖಯ್ವಾದ ಮತೊತ್ಂದು ವಿಷಯವಿದೆ. ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವೆಂಬುದು ಇಬಬ್ಗೆಯ
ವಿಷಯವಿಲಲ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಎಲಾಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ನಾನು ಕುರುಡರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಬಲೆಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಒಪಪ್ಂದವಿದೆ, ಅದರ ಪರ್ಕಾರ ನೀವು ಕುರುಡರಿಗೆ ಪುಸತ್ಕಗಳು
ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವು ಅನವ್ಯಿಸುವುದಿಲಲ್, ಇದು
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಕಾನೂನಿನಲಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಗತಿಪರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ
ಒಂದು ಹಂತದಲಿಲ್, ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವು ಇರುವುದಿಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ
ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದುಹೋಗಿರುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ನನಗೆ ಯಾವ
ಕಲಪ್ನೆಯೂ ಇಲಲ್, ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳನುನ್ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಿಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ
ಕರ್ಮೇಣ ಅವುಗಳು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯ ಪರ್ಕರಣದ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ದೆಹಲಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಪರ್ಕರಣವು
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಕಾಯಿದೆಗಳನುನ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಿದೆ, ಅದು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದು ಶಿಕಷ್ಕ
ಮತುತ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ನೀವು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲಾಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ನಲಿಲ್ನಾವು
ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಲೆಲ್ವು.

ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದ ಸರಿಯಾದ ಉತತ್ರವಲಲ್, ಮೆಟಾಡಾಟಾವನುನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಇನೂನ್ ಉತತ್ಮವಾಗವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನುವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದು, ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಓಸಿಆರ್ ಮಾಡುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ
ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಇದನುನ್ ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯಿಸುವುದು.
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ಡಿಎಲ್ ಐ ಸವರ್ರ್ ನ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಆನ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದಾದ್ಗ ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್
ಬರೆಯಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆ, ಯಾವಾಗೆಂದರೆ ನಾನು
ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯದ ಪರ್ತಿಬಿಂಬವನುನ್ ತೋರಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ
ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಲಿಲಲ್ ಖಾಯ್ತ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, "ನೀನು
ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಈ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ
ಡೇಟಾವು 2015 ರಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ಸುತುತ್ತಿತ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯಾರೂ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದೆದ್ೕವೆ ಯಾರೂ ಅಲಿಲ್ ಇಲಲ್ ಎಂದು ನಾವು
ಊಹಿಸಿದೆದ್ೕವೆ ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಉತುಸ್ಕತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ
ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲ್ ಅದಕಾಕ್ಗಿಯೇ ನಾನು ಮುನುನ್ಗಿಗ್ ಹೋಗಿ ಅದನುನ್ ಹಿಡಿದಿದೆದ್ೕನೆ. "

ಕೇವಲ, ಇವು ಪುಸತ್ಕಗಳು ಇದು ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ದದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಮ್ ಸವರ್ರ್ ಅನುನ್ ನಾನು ಹಾಯ್ಕ್
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್, ಆದರೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೇಟಾ ಆಗಿದುದ್ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೇಟಾವನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ದಾದರೆ-ಅದನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ನನಗೆ ಹಕಿಕ್ದೆ, ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಈಗ
ನೋಡಿ. ಈಗ, ನಾನು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಜವಾಬಾದ್ರನಾಗಿರುತೆತ್ೕನೆ, ಕರ್ಮೇಣ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನುನ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಧ್ರಿದೆದ್ೕವೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ಆ
ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಈಗ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ದೆ.

ಈಗ, ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, "ಈ ವಿಷಯವು ಹೀಗಾಗಲು ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು? ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಮುದರ್ಣ ಏಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು? "ಸರಿ, ಜಗತುತ್ ಇದೀಗ ಅಸತ್ವಯ್ಸತ್ವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪರ್ಪಂಚದ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಮ್
ಭಾವನೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್, ಆದರೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ಆದಾಯ ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ದೆ, ಬಡತನ, ಖಾಯಿಲೆ,
ಹಸಿವು. ಭಾರತವು ಆಹಾರದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹೊಂದಿದೆ, 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ತಿನುನ್ವುದಿಲಲ್

ನಾವು ಆ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಮಮ್ ಗರ್ಹದ ವಿರುದಧ್
ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡುತಿತ್ರುವ ಹಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಎಲೊಲ್ೕ
ದೂರದಲಿಲ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಕಲಪ್ನೆಯಲಲ್, ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಇದು ವಿಜಾಞ್ನ

ಅಸಹಿಷುಣ್ತೆ. ಇತರ ಧಮರ್ಗಳ ಜನರ ವಿರುದಧ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ. ಇತರ ಜನಾಂಗೀಯರ ವಿರುದಧ್ದ
ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ವಿರುದಧ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಸಹಿಷುಣ್ತೆ. ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದಧ್
ಅಸಹಿಷುಣ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ರವರ ಭಯಾನಕ ಶೂಟಿಂಗ್

ನಕಲಿ ಸುದಿದ್? ನಾಜಿಗಳು, ಫೇಸುಬ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತಿತ್ದಾದ್ರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ನಮಮ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಗೆ
ಆರಿಸಿಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಕಲಿ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದೇ? ಮತುತ್ ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ, ಈ
ರೀತಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ೕರಿ?

ಪರ್ತಿ ತಲೆಮಾರಿನಲೂಲ್, ಸಮಯದ ಪರ್ತಿ ಹಂತವೂ ಅವಕಾಶವನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್ ಎಂದು ನಾನು
ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ. ನೀವು ತಾಂತಿರ್ಕರಾಗಿದದ್ರೆ, ಮತುತ್ ಅದು 1960 ರ ಆರಂಭದಲಿಲ್, ನೀವು ಸಾಯ್ಮ್ ತರಹ
ಆಗಿರುತಿತ್ೕದಿದ್ರಿ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋನ್ ಸಿವ್ಚೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೂಯ್ಟಗರ್ಳನುನ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೀವು 1950 ರ ದಶಕದಲಿಲ್ದದ್ರೆ, ನೀವು ಅಂತರಿಕಷ್ಯಾನದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದಯ್ಮಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ. ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ
ವಿಷಯಗಳಿವೆ ನೀವು 1880 ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ವಾಸಿಸುತಿತ್ದದ್ರೆ, ನೀವು ಅಸಂಘಟಿತ ಸೇವೆಯ ವಿರುದಧ್
ಹೋರಾಡುತಿತ್ೕರಿ. ನೀವು ಗಾಂಧಿಯನುನ್ ಅನುಸರಿಸುತಿತ್ೕರಿ
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ನಮಮ್ ಅವಕಾಶಗಳಲಿಲ್, ಇನೂನ್ ಪೂರೈಸಲಾಗದ ಭರವಸೆ, ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶದ
ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯ ಇದು ನಾವು ಅದನುನ್
ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಒಂದು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್ರುವ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ಮುಖವಾದುದೆಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯುಳಳ್ ನಾಗರೀಕರು, ಆದದ್ರಿಂಧ ನಾನು
ನಂಬುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತಯ್ವಾದ ಪರ್ಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು, ನೀವು
ಇಂದೇ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ
ನಾವೆಲಲ್ರೂ ನಮಮ್ ಪರಿಸರದಲಿಲ್ ಏನು ನಡೆಯುತಿತ್ದೆಯೋ ಅದನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವೆಲಲ್ರು
ಕರ್ಮವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ತೆತ್ವೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಂಬುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಮುಖಯ್ವಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೀದೆದ್ೕನೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ
ಮುಖಯ್ವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವೆಂಧರೆ ಪಿರ್ೕತಿ. ನೀವು ನಾಝಿಗಳನುನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ಅವರನುನ್
ಹೊಡೆಯುವುದಿಲಲ್, ನಾನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಚಚೆರ್ಯಲಿಲ್ ಪಯಾರ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲಲ್, ಅಲಲ್ವೇ? ಮತೂತ್ ನಾವು ಜನರು
ಹೇಳುತಿತ್ರುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾಝೀಗಳನುನ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋಣ.

ಒಳೆಳ್ಯದು, ಆದರೆ ಅದು ಉತತ್ರ ಅಲಲ್. ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್ ಕಿಂಗ್ ಇಬಬ್ರೂ ಪಿರ್ೕತಿ ಉತತ್ರ ಎಂದು ನಮಗೆ
ಕಲಿಸಿದಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇನೊನ್ಂದನುನ್ ಸಹ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ, ಜಸಿಟ್ೕಸ್ ರಾನಡೆ ಅವರು
ಹೇಳಿರುವುದನುನ್ ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ನಾವು ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ ಮುನಾನ್ ನಮಮ್ನುನ್ ನಾವು ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ನುನ್
ಆಳುವವರಿಗೆ ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ನೀಡಬೇಕು.

ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತುತ್ ಮಾಟಿರ್ೕನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಇಬಬ್ರೂ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವನುನ್ ಬದದ್ರಾಗುವುದಕೆಕ್
ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬಹಳಷುಟ್ ತಮಮ್ನುನ್ ತಾವೇ ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ತಮಮ್ನುನ್
ಆಳುವವರನುನ್ ವಿದಾಯ್ವಂತರನಾನ್ಗಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದರು. ದಂಡಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನನ್
ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಕಳೆದರು ಮತುತ್ ಅವರನುನ್ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರು ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಹೊರಡುವವರನುನ್ ತರಬೇತು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸರಕಾರಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಕಳುಹಿಸಿದರು ಹಾಗು ಹೇಳಿದರು “ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ನೆ” ಎಂದು. ನಾನು
ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸವನುನ್ ನಂಬುತೆತ್ನೆ. ಪಿರ್ೕತಿಯನುನ್ ನಂಬುತೆತ್ನೆ, ಅದು ಮುಖಯ್ವಾದ ವಿಷಯ.
ರವೀಂದರ್ನಾಥ್ ಟಾಗೋರರು ಹಾಗೆಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದದ್ರು. ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಬಿರ್ಟಿಷರ ಶಿಕಷ್ಣ
ಪದದ್ತಿ ಇಷಟ್ವಾಗದೆ ಅವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಿಕಾಷ್ ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದರು,
ಟಾಗೂರರು ಇದನುನ್ ಸತಯ್ಕಾಕ್ಗಿ ನೀಡಿದ ಕರೆಯೆಂದು ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು ಮತುತ್ ಹೇಳಿದರು “ನಮಮ್
ಮನಸುಸ್ ನಿಜವನುನ್ ಜಾಞ್ನವೆಂದು ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಮನಸುಸ್ ಸತಯ್ವನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸಲು
ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು” ಅಲಲ್ವೇ? ನೀವು ಎರಡನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಞ್ನವು ನಕಲಿ ಸುದಿದ್ಗೆ ಉತತ್ರ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ. ನೀವು ಅದನುನ್ ಸೆನಾಸ್ರ್
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಸುದಿದ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದನುನ್
ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತತ್ಮ ಸುದಿದ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸುದಿದ್
ಪಡೆಯಬಹುದು ಆಥಿರ್ಕ ಅವಕಾಶದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು
ತನನ್ಷಟ್ಕೆ ತಾನೆ ಆಗುವುದು

ಗಾಂಧಿಯವರು "ಬೆರ್ಡ್ ಲೇಬರ್ " ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಿಷಯಕೆಕ್ ದೊಡಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದದ್ರು.
ಇದು ಬೈಬಲ್ ಉದಧ್ರಣ, ಮತುತ್ ಅವರ ಪರ್ಕಾರ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆರ್ಡ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮುದರ್ಣ
ಮಾಡುವವರಾಗಿದದ್ರು.

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ರವರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
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ಅವರು ಫೀನಿಕಸ್ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಹೋದಾಗ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಪಿರ್ಟಿಂಗ್ ಪೆರ್ಸ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಪರ್ತಿ
ದಿನವೂ, ಪರ್ತಿ ಒಬಬ್ರೂ ದೈಹಿಕ ಶರ್ಮವನುನ್ ಪಿರ್ಟಿಂಗ್ ಪೆರ್ಸ್ ಉಪಯೊಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್. ನಂತರದಲಿಲ್, ನೂಲುವ ಚರಕವಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಇದಿದ್ದದ್ರೆ, ಓಪೆನ್
ಸೋಸ್ರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನುನ್ ಅನನ್ಕಾಕ್ಗಿ ಶರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತಿತ್ದದ್ರು, ಅದು ವಾಸತ್ವ ಕೂಡ. ಅದು
ದೈಹಿಕವಾದ ಶರ್ಮವೇ ಮತುತ್ ಅದು ನಿಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಉತತ್ಮವನಾನ್ಗಿಸುತತ್ದೆ. ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸವ್ಲಪ್ ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ.

ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಇನೊನ್ಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಅದನುನ್ ನಮಮ್
ಸಮಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು-ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ಹೊಂದುವುದು ಉತತ್ಮವಾಗಿದೆ,
ಹಣವನುನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಉತತ್ಮವಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಳೆಳ್ಯದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮಮ್ ಸರಕಾರಗಳನುನ್
ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ-ನಾವು ಬೇಕಾದುದು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ವಾದರೆ-ನಾವು ಅದರ
ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ .

ನಾನು ಪರ್ಕಟಿಸಿದ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಗ್ರ್ಳಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಯೊಂದರ ಮುಂಭಾಗದಲಿಲ್ ಕವರ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಇದು
ಆನೆಗಳಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತುತ್ ಅದು ಲೋಗೊಗಳು, ಮತುತ್ ಇತರ ಆಭರಣಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿ ಶತಕಂ ನ ಒಂದು ಉಲೆಲ್ೕಖ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತುತ್
ಅದು "ಜಾಞ್ನ ಎಂತಹ ನಿಧಿಯೆಂದರೆ ಅದನುನ್ ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. " ನಾನು ಇದನುನ್
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಪುಪ್ತೆತ್ೕನೆ. ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಹಂಚಬೇಕು, ಮತುತ್ ಇದೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಧನಯ್ವಾದಗಳು. ಸಾಯ್ಮ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಈಗ
ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿದದ್ರಾಗಿದೆದ್ವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 87 (1947), ಪು. 193, ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ ಅಬುದ್ಲ್ ಗಫಫ್ರ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯಲಿಲ್.

CWMG ಸಂಪುಟ. 90 (1947-1948), ಪು. 449, ಪಾರ್ಥರ್ನಾ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 88 (1947), ಫಾರ್ಂಟೀಸ್ ಪೀಸ್, ಲಾಹೋರ್ ರೈಲು ನಿಲಾದ್ಣದಲಿಲ್, ಕಾಶಿಮ್ೕರಕೆಕ್
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿಲ್
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 13 (1915-1917), ಫಾರ್ಂಟೀಸ್ ಪೀಸ್, ಭಾರತಕೆಕ್ ಆಗಮನ, 1915.
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ಶಿರ್ೕಮತಿ. ಎಲೀನರ್ ರೂಸೆವ್ಲಟ್್ ಮಾಚ್ರ್ 9, 1952 ರಂದು ಅವರು ಎಲೊಲ್ೕರಾ ಗುಹೆಗಳ ಸುತತ್ಲೂ,
ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುತಾತ್ಡುತಿತ್ದಾದ್ಗ.
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ಶಿರ್ೕಮತಿ. ಎಲೀನರ್ ರೂಸೆವ್ಲಟ್್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನನಿಲಾದ್ಣದಲಿಲ್ ಶಿರ್ೕ ಎಚ್. ಸಿ. ಮೈಸೂರು
ಹಣಕಾಸು ಮತುತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ದಾಸಪಪ್ನವರಿಂದ ಸಾವ್ಗತಿಸಲಪ್ಟಟ್ರು
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ಶಿರ್ೕಮತಿ. ಎಲೀನರ್ ರೂಸೆವ್ಲಟ್್ ನವರು ಮೈಸೂರು ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಫುಡ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ರಿಸಚ್ರ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್
ನ ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಕೆಕ್ ಮಾಚ್ರ್ 7, 1952 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಶಿರ್ೕಮತಿ. ಎಲೀನರ್ ರೂಸೆವ್ಲಟ್್ ಅವರು ಮಾಚ್ರ್ 13, 1952 ರಂದು ಜೈಪುರದಲಿಲ್ ಮಹಾರಾಣಿಯ
ಹುಡುಗಿಯರ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲಿಲ್ ಸುತಿತ್ದರು.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 57 (1934), ಫರ್ಂಟಿಸ್ಪ್ೕಸ್

CWMG, ಸಂಪುಟ. 61 (1935), ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಸಿಪ್ೕಸ್, ಸಿಡುಬು ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತಿತ್ದದ್
ಬೋರಸಾಡ್ ಹಳಿಳ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 24 (1924), ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಸಿಪ್ೕಸ್, ಗಾಂಧಿ-ಜಿ 1924 ರಲಿಲ್.
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ಸಂದಶರ್ನ:ಈ ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿ 19,000 ಭಾರತೀಯ
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನುನ್ ಏಕೆ
ಸಾವರ್ಜಿನಿಕ ಗೊಳಿಸಬಾರದು?

ದಿ ವೈರ್, ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್, ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 26, 2017 (ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ)

Public. Resource. Org ಸಂಸಾಥ್ಪಕ ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದಶರ್ನ, ಬೂಯ್ರೊ
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಿಸ್ನ್ರ್ಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯಿಲಲ್ದೆಯೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಿರುವ
ಸಂಕೇತಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ್ ತಿಳಿಸುವ ಅವರ ಕಾನೂನು ಅನೆವ್ೕಷಣೆ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಹಲೋ, ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲಲ್ರಿಗೂ
ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುವ ದಿ ವೈರ್ ಚಚೆರ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲಾಲ್ ಸಾವ್ಗತ. ನನನ್
ಹೆಸರು ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್, ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ಅವರನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ರುವ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲಿಲ್ಯು ಸವ್ಂತ
ಕಾರ್ಂತಿಕಾರನೆಂದು ಹಾಗು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮುದರ್ಣಕಾರರೆಂದು
ವಣಿರ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಅವರ ಗುರಿ, ಅವರು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಅನುನ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮತುತ್ ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಸಿಗುವಂತೆಮಾಡುವ ಪರ್ಯತನ್ದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿದಾದ್ರೆ. ಕಳೆದ ಹತುತ್ ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು
ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ, ಕಾನೂನಿನ ಕೋಡ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಇನೂನ್ ಹತುತ್ ಹಲವಾರು
ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತರ್ ಆಯೆಕ್ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಮಾಡುವ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಅವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಎದಿರು ಹಾಕಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುತಾತ್ರೆ.

ಧನಯ್ವಾದಗಳು, ಕಾಲ್ರ್ ಈ ದಿನ ನೀವು ಇಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಬಂದಿರುವುದಕೆಕ್

[ಕಾಲರ್ ಮಲಾಮ] ನನಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತಿತ್ದೆ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ನಿಮಮ್ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ ನಮಮ್ ವೀಕಷ್ಕರಿಗಾಗಿ, ನೀವು ದಯವಿಟುಟ್ ಇಲಿಲ್ ಬಂದು
ಮಾಹಿತಿಯೆಂದರೇನು ಮತುತ್ ಅದು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎನುನ್ವುದನುನ್
ಬಹಿರಂಗವಾದ ಶೈಲಿಯಲಿಲ್ ಹೇಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳಿಸಿ,

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್ ] ಒಳೆಳ್ಯದು, ನಾನು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಈಗ ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕನೆಯೋ ಆ
ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನಯ್ ಜನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ್ರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷುಟ್ ಜನರು ಅದನುನ್
ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ಲಲ್.
ಅದನುನ್ ಹಣಕೊಕ್ೕಸಕ್ರ ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದೆ ಮುಚಿಚ್ಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ, ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು,
ಯಾರು ತಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ
ಯಾರಾದರೂ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿದಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಡ. ನಾನು
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ದೊಡಡ್ ಮಾಹಿತಿಕೋಶಾಗಾರವನುನ್, ಯುಎಸ್ ನಲಿಲ್ರುವ ಪೆಟೆಂಟ್
ಮಾಹಿತಿಕೋಶಾಗಾರದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ರುವಂತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ನಾನು ಎಲಾಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಛೇರಿ ಅದನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತ್ತುತ್. ಅದು ಕೆಲವು ನೂರು ಸಾವಿರ
ಡಾಲರ್ ಗಳಷುಟ್ ಹಣಕೆಕ್ ಅದನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತ್ತುತ್, ಅದನುನ್ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಲೆಲ್. ನಾನು
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ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ, ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ನಾನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಲಕಾಷ್ಂತರ ಜನರು ಅದನುನ್
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಮತುತ್ ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಛೇರಿಯ ಬಾಗಿಲು ತಟಟ್ತೊಡಗಿದೆ
ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ, "ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಇದು ನಿಮಮ್ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಇದನುನ್
ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್. "

ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನನ್ ಗುರಿಯಾಗಿತುತ್, ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಛೇರಿಯಲಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಟೆಂಟ್
ವಾಯ್ಪಾರವನುನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನಾನ್ಯ್ವುದೋ ವಾಯ್ಪರವನುನ್ ಮಾಡಲು ಅಲಿಲ್ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್.
ನಾನು ಹೋಗುತಿತ್ದುದ್ದು ಸರಕಾರವನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮವನಾನ್ಗಿಸಲು. ಸರಕಾರಕೆಕ್ ತೋರಿಸಬೇಕಿತುತ್,
ನಿಜವಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಕಾಳಜಿ ಇದೆಯೆಂದು. ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಕೋಶವನುನ್,
ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಯುಕತ್ರು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆದ್ನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನಯ್ ಅಮರಿಕನನ್ರು ಇಂತಹ
ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ಲಪ್ವೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತಿತ್ದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ
ಅದನುನ್ ಅನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಲಕಾಷ್ಂತರ ಜನರು ಅದನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲು
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದರು.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆದರೆ ಸವ್ಲಪ್ ಶುಲಕ್ವಿಟುಟ್ ನೀಡಬಹುದು.
ಯಾವುದೋ ಸರಕಾರಿ ಏಜೆನಿಸ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಣ ಮಾಡುತಿತ್ದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ
ಅನಿನ್ಸುತತ್ದೆ?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ಎನ್ ಜಿಓ ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ
ಏಜೆನಿಸ್ಯವರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಆದಾಯ ಉತಪ್ತಿತ್ಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್
ಕಛೇರಿಯ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಬಂದರೆ ಪರ್ತಿವಷರ್ವೂ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ಸುಮಾರು ೪೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ,
ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲ ಉದೆದ್ೕಶವೇನೆಂದು? ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಸಂವಿಧಾನವು ಹೊಂದಿದದ್ ಮಾಹಿತಿ
ಕೋಶಾಗಾರದಲಿಲ್ ಇದದ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವು ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಅದರೆ ಅದನುನ್ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್, ಅವರು ಹಣವನುನ್ ಮಾಡಲು ಬೇರೆಯ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಮಾರುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ, ನಾನು ಅದನುನ್ ಈಗ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ,
ನಾನು ಅದನುನ್ ಮತೆತ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮವಾಗಿಸಿ
ಮತತ್ಷುಟ್ ಉಪಯುಕತ್ಗೊಳಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸವ್ಲಪ್ ಶುಲಕ್ವಿದದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಸರವಿಲಲ್, ಪರ್ಶೆನ್
ಏನೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇತಾತ್ಗ ಪರವಾನಗಿ ಇಲಲ್ದೆ, ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲು,
ಮತತ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮ ಪಡಿಸಲು ನಿಮಮ್ ಸಹ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಏನಾದರು
ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ" ಎಂದು

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಸರಿ, ಅದು ನಿಜ. ನಿಮಮ್ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇಲಿಲ್ವೆ-ನಿಮಮ್ ಕೆಲಸವು
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮತೂತ್ ಕಳೆದೆರೆಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುತಿತ್ದೆ. ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
ಹಾಗೆ, ನೀವು ಪರ್ಸುತ್ತದಲಿಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ
ಕಾನೂನಿನ ಸಮರ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವಿರಿ. ಇದರ ಬಗೆಗ್ ನಮಗೆ ಸವ್ಲಪ್ ತಿಳಿಸುವಿರಾ, ಇದೆಲಾಲ್ ಹೇಗೆ
ಶುರುವಾಯಿತು. ಪಾರ್ರಂಭದಿಂದ ಹೇಳಿ.

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಒಂದರೆಡು ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಇವೆ, ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು, ಕಾನೂನಿನ
ವಸುತ್ಗಳು, ಸರಕಾರದ ಶಾಸನಗಳು, ಲೋಕಸಭೆಯ ಕರ್ಮಗಳು, ಮತೂತ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರಕಾರದ
ನಿಯಂತರ್ಣಗಳು, ಆದರೆ ನಮಮ್ ಆಧುನಿಕ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಸುರಕಾಷ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಹಳ
ಮುಖಯ್ವಾದ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ನಿಮಾರ್ಣ ಕೋಡ್, ಬಟೆಟ್ ಗಿರಣಿಯ
ಕಾಮಿರ್ಕರನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿರಿಸಲು ಮಾಡಲಾದ ವಸೊತ್ರ್ೕದಯ್ಮ ಯಂತರ್ಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾಗಿ ಅನವ್ಯಿಸಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಈ ಎಲಾಲ್

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನಿನ
ಬಲವಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್, ನಿಮಮ್ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವಿರದ ಹೊರತು ನೀವು ಭಾರತದಲಿಲ್
ನಿಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿರದಿದದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಿಐಎಸ್ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಸಿಗುವುದಿಲಲ್. ಇವುಗಳೆಲಾಲ್ ಸರಕಾರದ
ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು.

ಇದೆಲಲ್ದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲಿಲ್ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಸೂಚನೆಯಲಲ್ದೆ, ನಮಮ್ ಅನುಮತಿಯಿಲಲ್ದೆ
ಈ ವಿಷಯವನುನ್ ನಕಲು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆಯು ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಅದನುನ್
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್, ಭಾರತದ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ನಿಮಾರ್ಣ ಕೋಡ್ ಬೆಲೆ ೧೪,೦೦೦
ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಪುಸತ್ಕಕೆಕ್ ಅದು ಬಹಳ ಹೆಚಿಚ್ನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಪರ್ತಿ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯು ಅಗತಯ್ವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ನೀವು
ವಿದೇಶದಲಿಲ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ೧. ೪ ಲಕಷ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹತುತ್ ಪಟುಟ್ ಹೆಚುಚ್
ಬೆಲೆ. ನೀವು ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಾಯ್ಪಾರ ಮಾಡಲು ಇಚಿಛ್ಸಿದರೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಸುರಕಷ್ತೆಯ
ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಅಗತಯ್ವಾಗಿದೆ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 2013ರಲಿಲ್ ನೀವು ಈ ಕೆಲವೊಂದು
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ ಅದು ಬಿಐಎಸ್ ನವರಿಗೆ
ಸರಿಬರಲಿಲಲ್.

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಅದರೆ ಬಿಐಎಸ್ ರವರು ಅದನುನ್ ಗಮನಿಸಲಿಲಲ್. ಏನಾಯೆತ್ಂದರೆ, ನಾನು
ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ
ಕೆಲಸಗಳಲಿಲ್ ಒಂದೆಂದರೆ ನಾನು ಸುತತ್ಮತತ್ ಸುಳಿದಾಡುವುದಿಲಲ್, ಮತುತ್ ಮುಚಿಚ್ಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್.
ನಾನು ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಸರಕಾರದಲಿಲ್ದದ್ರು, ಮತುತ್
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಪಿತೊರ್ೕಡ ಜಿ, ನಾನು
ನಿಮಮ್ನುನ್ ನೋಡಲು ಬರುತಿತ್ದೆದ್ನೆ". ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರನುನ್ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಕೆಲವು
ಗುಣಮಟಟ್ದ ನಕಲುಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯನುನ್ ವಿವರಿಸಿದೆ
ಮತುತ್ ಹೇಳಿದೆ "ನಾನು ಇವುಗಳನುನ್ ಅನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಬಿಡುತೆತ್ನೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಎಂದು.
ಅವರು ಹೇಳಿದರು "ಓಹ್ ಇದು ಒಳೆಳ್ಯದು". ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಒಳೆಳ್ಯದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತುತ್
ಇದರಿಂದ ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಗೆ ಕಸಿವಿಸಿಯುಂಟಾಗುತತ್ದೆ. ಅವರು
ಹೇಳಿದರು "ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖಯ್ವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕು". ಅವರು
ಅದನುನ್ ಗಮನಿಸಲಿಲಲ್. ನಾನು ಎಲಾಲ್ ೧೯,೦೦೦ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವುಗಳನುನ್
ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಬಿಟೆಟ್. ನಾನು ವಷರ್ವೊಂದಕೆಕ್ ೫,೦೦೦ಡಾಲರ್ ಗಳನುನ್ ಡಿವಿಡಿಗಾಗಿ ಕೊಡುತೆತ್ನೆ.
ನಂತರ, ನನನ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನುನ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಖಂಡಿತ

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತರ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ಹೌದು, ಇಲಿಲ್ದೆ
ನೋಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಆಡರ್ರ್ . ನನನ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನುನ್ ನಾನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲಿಲ್, ಇವುಗಳೆಲಾಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳು, ಮತುತ್ ನಾವು ಅವುಗಳಲಿಲ್ ೯೭೧
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ನೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನುನ್ ಹೆಚ್ ಟಿಎಂಎಲ್ ಗೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಿದೆದ್ವೆ. ನಾವು
ಅವುಗಳಲಿಲ್ರುವ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಎಸ್ ವಿಜಿ ಮಾದರಿಯಲಿಲ್ ಬರೆದಿದೆದ್ವೆ. ನಾವು ಸೂತರ್ಗಳನುನ್
ಎಂಎಟಿಹೆಚ್ ಎಂಎಲ್ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆದ್ವೆ. ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ನಕಲು ಪರ್ತಿಗಳು
ಬೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಮಾರುತತ್ರ ಬಂದಿದೆದ್ೕನೆಂದರೆ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನೀವು ಈಗ
ಇದೆನೆನ್ಲಾಲ್ ನಿಲಿಲ್ಸಬೇಕು, ತಕಷ್ಣವೇ ನಿಲಿಲ್ಸಬೇಕು, ಎಂದು. ಅವರು ನನನ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನುನ್

ಈ ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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ನವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಾವು ಅವುಗಳನುನ್ ಹಿಂದಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು
ಒತಾತ್ಯಿಸಿದರು.

ನಾನು ಮತೆತ್ ಅವರಿಗೆ ಮರುತತ್ರ ಬರೆದೆ, ಅದರಲಿಲ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ, ನನನ್ ನಂಬುಗೆ ಏನು,
ಏತಕಾಕ್ಗಿ ಹಾಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸರಕಾರದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಲಿಲ್, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲ್,
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಇದೆಲಲ್ವೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅವರು
ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್. ನಾವು ಮಂತಿರ್ಮಂಡಲಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಹಾಕಿದೆವು. ಅದು ನಮಮ್ ಮುಂದಿನ
ಹೆಜೆಚ್ಯಾಗಿತುತ್. ಪಿತೊರ್ೕಡ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು, ವಿಂಟನ್ ಸಫ್ರ್, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ
ಪಿತಾಮಹ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ವಾಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಮುಖ ಫೊರ್ಫೆಸರ್ ಗಳು
ಮತುತ್ ಸಾರಿಗೆಯವರು ಈ ಆಫಿಡೆವಿಟ್ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ನಮಗೆ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಹೇಗೆ
ಉತತ್ಮ ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತುತ್ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆ ಎಂಬುದಕೆಕ್
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ.

ನಾನು ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಹೋದೆ, ನಂತರ ಅಲಿಲ್ಂದ ನನಗೆ ಉತತ್ರ ಮರಳಿ ಬಂದಿತು. ಇಲಲ್ ನೀವು
ಅದನುನ್ ಮಾಡಕೂಡದು ಎಂದರು ಅಲಿಲ್. ಮತೆತ್ ನಮಮ್ ಮುಂದಿನ ಹೆಜೆಚ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಯ
ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೂಡುವುದು. ನನನ್ ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿ ಪರ್ತಿಭಾಶಾಲಿ ತರುಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕೊಡಲಿ ಹಾಗು ಅಧುಬ್ತವಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನನುನ್ ಮಾಡಿದವರಾದ ಡಾ. ಸುಶಾಂತ್
ಸಿನಾಹ್ ಅವರಿದದ್ರು. ನಾವು ಮೊಕದದ್ಮೆಯನುನ್ ಹೂಡಿದೆವು. ಅವರು ನಮಮ್ ಹತಿತ್ರ ಯಾವುದೇ
ಶುಲಕ್ವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ಲಲ್. ಸಲಾಮ್ನ್ ಖಷಿರ್ೕದ್, ಮಾಜಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ನಮಮ್ನುನ್
ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಲು ಒಪಿಪ್ದರು. ಈಗ ನಮಮ್ ಮೊಕದದ್ಮೆಯು ದೆಹಲಿಯ
ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ

ಕಾಗದದ ಕೆಲಸವೆಲಾಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಬಿಐಎಸ್ ನ ಅಥರ್ವನುನ್ ನಮಮ್ ದೂರಿನಲಿಲ್ ಉತತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಅದಕೆಕ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ನೀಡಿದದ್ವೆ. ಆದರೆ ಒಕೂಕ್ಟ ಸರಕಾರ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ೧೩ರಂದು ಮತೆತ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಮುಖಯ್
ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಹಾಜರಿರುವ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ನಮಮ್ ವಾಗಾವ್ದಕೆಕ್ ಮುಂದಿನ ವಸಂತ
ಮಾಸಕೆಕ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವರೆಂದು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ಅಂದು ನಾವು ನಮಮ್ ಚಿಕಕ್ ಬಿನನ್ಹವವನುನ್ ಮತುತ್
ಸರಕಾರವು ತನನ್ ಬಿನನ್ಹವನುನ್ ಹೇಳುತೆತ್ವೆ. ಮತುತ್ ಸರಕಾರಕೆಕ್ ತನನ್ ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ತಿಳಿಸುವುದು.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಖಂಡಿತ, ಕಾಲ್ರ್ ಇಲಿಲ್ ನಾನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಬಿಐಎಸ್ ನ
ಪರವಾದ ವಾದವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಮತೊತ್ಂದು
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸಿರುವುದಕೆಕ್ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಬೇಕಾದ
ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಅಲಿಲ್ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವ
ವೆತಾಯ್ಸವೆಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಕರ್ಮೇಣ ಕಾನೂನುಗಳನಾನ್ಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಇದರ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಖಾಸಗಿಯವರು ರೂಪಿಸುತಾತ್ರೆ. ಇಲಿಲ್ ಭಾರತದಲಿಲ್,
ಅದು ಬಿಐಎಸ್, ಸಾವ್ಯತತ್ ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಕೆಲವು ಬಾರಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೆನೆಂದರೆ, ಬಹಳಷುಟ್
ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸಿರುವುದರಲಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಬಲವನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು
ಹಂತದವರೆಗೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವು ಈ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಮತುತ್
ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುತತ್ದೆ. ನೀವು ಬಿಐಎಸ್ ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಿರೋಧಿಸುವಿರಾ? ಈ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಈ ದಿನದಲಿಲ್ ನಿಮಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವ ಅಗತಯ್ವಿದೆಯೆಂದು, ಮತುತ್ ನಾವು ಅವುಗಳ
ಬೆಲೆಯ ಬಗೆಗ್ ಚಿಂತಿಸದೆ ಇಂತಹ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಮೊದಲಾಗಿ ರೂಪಿಸಿವುದು ಏಕೆಂದು?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ನಾವು ಈಗ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆ ನಂತರ ಮಿಕಕ್
ಪರ್ಪಂಚದ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡೋಣ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಖಂಡಿತ

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಭಾರತದಲಿಲ್ ಇವುಗಳು ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು. ಈ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ೪%ಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತತ್ದೆ. ನೀವು
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಒಂದು ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕಾಕ್ಗಿ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ನೀಡಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಿರೆಂದು?
ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಸ್ ವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷುಟ್ ಹಣ ಸಿಗುತತ್ದೆ. ಅಷೆಟ್ೕ
ಅಲಲ್, ಇದು ಅವರ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಬಹಳ ಮುಖಯ್. ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಸುರಕೆಷ್.
ಗುಣಮಟಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ವಿತರಣೆಯ ಪರ್ವೇಶವಿದದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನುನ್
ನಿಮಗೆ ಸಾಧಯ್ವಷುಟ್ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ಕೂಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ್. ಆಗ ನೀವು
ಸಾಥ್ನೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆಳಿಗೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಜಾರಿಗೆ
ತರಲು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನುನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು
೧೪,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ್ ವೆಚಚ್ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ
ವಿತರಣೆಯ ಪರ್ವೇಶವಿದದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಗುರಿಗೆ ವಿರುಧದ್ವಾದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲಲ್ವೆ? ಅವರಿಗೆ ಹಣ
ಬೇಕಾಗಿಲಲ್, ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬೇರೆಯ ಸಥ್ಳಗಳಿಂದ ಬರುತಿತ್ದೆ.

ಈಗ, ಪರ್ಪಂಚದ ಉಳಿದ ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ಖಾಸಗಿ ಎನ್ ಜಿಓಗಳು ಈ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಅಭಿವೃಧಿದ್
ಮಾಡುತಿತ್ದೆ, ಮತುತ್ ಸರಕಾರಗಳು ಅದನುನ್ ಕಾನೂನನಾನ್ಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ. ಈ ಎನ್
ಜಿಓಗಳು ಇವುಗಳನುನ್ ಕಾನೂನನಾನ್ಗಿಸಲು ಬಯಸುತತ್ವೆ. ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅದೇ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತುತ್ ಅದನುನ್
ಎಲಾಲ್ ೫೦ ರಾಜಯ್ಗಳಲಿಲ್ಯೂ ಕಾನೂನನಾನ್ಗಿ ಫೆಡರಲ್ ಸರಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು.
ಅವರು ಅದನುನ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಹಣಕೆಕ್ ಮಾರುತಾತ್ರೆ;ಅದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತೆತ್, ಮತೂತ್ ಅವರು
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ಗಳನುನ್, ಕೈಪಿಡಿಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ರೆ. ಯಾವಾಗ ಫೆಡೆರಲ್
ಸರಕಾರವು ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ಆ ನೆಲದಲಿಲ್ ಕಾನೂನನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೋ
ಆಗ ಅದಕೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರಿಂದ ಒಪಿಪ್ಗೆಯ ಚಿನನ್ದ ಮುದೆರ್ ಬೀಳುತತ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಅದನುನ್
ಹಣಮಾಡಲು ಆ ಚಿನನ್ದ ಮುದೆರ್ಯನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆಯೆ ಹೊರತು ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸುರಕೆಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪಡಿತರ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಹಂಚುವುದಿಲಲ್. ಅವರು ಹಣದ ಅಗತಯ್ವಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾತ್ರೆ, ಆದರೆ ನಾನೆಂದುಕೊಳುಳ್ತೆತ್ನೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣವಲಲ್ ಎಂದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ
ನಿಯಂತರ್ಣವೆಂದು.

ನನಗನಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅದನುನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೇ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ, ಮತೆತ್ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೆ, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ರುವ ಪರ್ತಿ ವಾಯ್ಪಾರದ ಮಾದರಿಯನುನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಪರ್ಭಾವವನುನ್ ಬೀರಿತು. ನಮಮ್ ವಾಯ್ಪಾರದ ಮಾದರಿಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು
ನಮಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. 1970 ರಲಿಲ್ ಈ ಗುಣಮಟಚ್ಗಳು ತಕಕ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಅದಕೊಕ್ಂದು ಅಥರ್ ಇತುತ್. ಆದರೆ ನಿಮಾರ್ಣದ ಕೋಡ್ ಅನುನ್, ಈ ಪುಸತ್ಕವನುನ್14,000
ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲಿಲ್ ಈ ದಿನದಲಿಲ್ ಮಾರುವುದೇ, ಈ ವಸುತ್ವಿದೆಯಲಾಲ್, ಸರಿ ಇದೇ, ಈ
ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿಯಲಿಲ್ ಎಲಾಲ್ 19,000 ಗುಣಮಟಟ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಪೂಣ್ರ್ ವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲಿಲ್ ಇದು ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗೂ ಸಿಗಬಾರದೆಂಬುದಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲಲ್, ಕನಿಷಠ್
ಪಕಷ್ ವಿದಯ್ಭಾಯ್ಸಕಾಕ್ದರೂ ವಾಣಿಜೆಯ್ೕತರ ಉದೆದ್ೕಶಗಳಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನನಗೆನಿಸುವಂತೆ ಇದು
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ ಸಾಥ್ನೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕೆಂದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೇ ನಾವು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕೆಷ್ಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರಿಗೂ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದಿರುತತ್ದೆ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಸರಿ, ಸರಿ, ಕಾಲ್ರ್ ನಿಮಮ್ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇತರ ಹಲವಾರು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ರಂಗದ ಹಲವಾರು ವಕೀಲರ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ

ಈ ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತುತ್ ಮುಂದೆಯೋ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು, ಅಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ
ಗುಣಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಲಭಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಗೂತುತ್ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ದೊಡಡ್ದನಾನ್ಗಿಸುವಂತೆ, ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಮೆಚುಚ್ಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಇನೂನ್ ಹೆಚುಚ್
ಆಕಷರ್ಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಜನರು ಅದನುನ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಬಳಸುವಂತೆ
ಇರಬೇಕು. ಈ ಸವ್ಲಪ್ ಭಾಗವನುನ್ ನಿಮಮ್ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮತೂತ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನುನ್ ನೀವು ಕಳೆದೆರೆಡು ವಷರ್ಗಳಿಮದ ಮಾಡುತತ್ಲೇ ಇರುವಿರಿ. ಈ
ಕೆಲಸದ ಬಗೆಗ್ ನಮಗೆ ಇನನ್ಷುಟ್ ವಿವರವನುನ್ ತಿಳಿಸುವಿರಾ?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಒಳೆಳ್ಯದು, ಗುಣಮಟಟ್ಗಳ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳಲಿಲ್
ಬಹಳಷಟ್ನುನ್ ಹೆಚ್ ಟಿಎಂಎಲ್ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆದ್ವೆ, ನಿಮಾರ್ಣ ಕೋಡನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ದೀಘಾರ್ವಧಿಯಲಿಲ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ನ್ ಮಾಡುವುದು
ನಮಮ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಮತುತ್ ಅವರು?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಭಾರತದ ಸರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸರಕಾರ. ದಿ ಮಿನಿಸಿಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕಸ್್
ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫಾರ◌್ಮೇಷನ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿಯವರು ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಪಾರ್ಯೋಕತತ್ವ್ವನುನ್
ವಹಿಸಿದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿಯನುನ್ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನುನ್
ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್, ಅಲಿಲ್ ಹುಡುಕಲು ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅಲಿಲ್ನ
ಸವರ್ರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಅವರ ಡಿಎನ್ ಎಸ್ ಹೊರಟು
ಹೋಗುತತ್ದೆ, ಸವರ್ರ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ, ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಕಲನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ,
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಕೋಶದಲಿಲ್ ಹಲವಾರಕೆಕ್ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಸಮಸೆಯ್ ಇದೆ.
ಅವುಗಳಲಿಲ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಹರ್ವಲಲ್, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೆಟಾಡಾಟ ಕೆಟಟ್ದಿದ್ದೆ.
ತಪಾಪ್ದ ಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳಿದೆ. ಸಾಕ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲಲ್. ಅಸಪ್ಷಟ್ವಾದ ಹಾಳೆಗಳು ಮಾತರ್ವೇ ಅಲಲ್,
ಕೆಲವು ಹಾಳೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮೆಮ್ ಅಧರ್ ಪುಸತ್ಕವೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ
ಅವುಗಳು ಸಪ್ಷಟ್ತೆಯನುನ್ ಹಾಳುಗೆಡವಿದೆ.

ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ನಕಲನುನ್ ಮಾಡಿ ಅದನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆವು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಉದೆದ್ೕಶ
ಅದನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತರ್ ಆಗಿತುತ್. ಅದನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆವು,
ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲಿಲ್ ದಶಲಕಷ್ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದದ್ವು. ಅವುಗಳು
ಮತತ್ಷುಟ್ ಕಾಣುವಂತಿತುತ್. ನಾವು ಅದಕೆಕ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡಡ್ ದೊಡಡ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳಲಿಲ್ ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ್
ನೀಡಲಾಗುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ನೀವು ಅದಕೆಕ್ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ನೀವು
ಹೇಳಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ "ಸರಿ, ಒಳೆಳ್ಯದು, ನಾನು ಅದನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತೆತ್ನೆ" ಎಂದು.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಹಲವಾರು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಿದೆ.

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಒಹ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪುಸತ್ಕವು
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ಕೆಕ್ ಒಳಗಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ದೊಡಡ್ ಸಮಸೆಯ್ಯಲಲ್,
ನಾವು ಅದನುನ್ ತಕಷ್ಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುತೆತ್ವೆ. ಅದೇನು ದೊಡಡ್ ವಿಷಯವಲಲ್, ನೀವು ನೂರಾರು,
ಸಾವಿರಾರು, ಮತುತ್ ಲಕಾಷ್ಂತರ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಜೊತೆ ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೂರ್ವಿಸಟ್ರ್ ಖಾಲೆಹ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಇಂತಹುವುದು ಸಂಭವಿಸುತತ್ದೆ, ತಪುಪ್ಗಳು
ನಡೆಯುತತ್ದೆ.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಸರಕಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಟಿಟ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳು ಹೆಚುಚ್ ಕಾಣಿಸಿತೊಡಗಿದವು ಮತುತ್ ಜನರಿಂದ
ಒಂದೆರೆಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಿತು ಮತುತ್ ಜನರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು "ಅಯೊಯ್ೕ ದೇವರೆ,
ನೀವು ನನನ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಹೊಂದಿದಿದ್ೕರಿ". ಅವರು ಪೂತಿರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು
ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಪೂತಿರ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ
"ಇಲಲ್, ಇಲಲ್, ನಾವು ಅಂತಹುದೇನು ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು "ಒಳೆಳ್ಯದು,
೧೯೦೦ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲಲ್ವನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಂದು"

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ನಿಮಮ್ ಈ ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಎಂತಹ ರೀತಿಯ ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಇದು ಬಹಳ ಅದುಭ್ತ ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿದುದ್ ಇದರಲಿಲ್ 50 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ.
ಅಧರ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ಶೃಂಗಾರಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ, ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್, ಜಮರ್ನ್, ಫೆರ್ಂಚ್,
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಸತ್ಕಗಳು, ಅಕಾಲಾಪ್ನಿಕ, ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್ ಗಳು ಇವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜಯ್ಗಳ ಎಲಾಲ್
ರೀತಿಯ ಗೆಜೆಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ. ಸಂಸಕ್ೃತದಲಿಲ್ 50,000, ಗುಜರಾತಿಯಲಿಲ್ 30,000, ನನಗೆ ಈ
ಸಂಖೆಯ್ಯ ಬಗೆಗ್ ಅಷುಟ್ ಖಚಿತತೆಯಿಲಲ್, ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸತ್ಕಗಳಿವೆ. ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು
ಪುಸತ್ಕಗಳು ಪಂಜಾಬಿಯಲಿಲ್ವೆ. ಟಿಬೆಟಿಯನನ್ರ ಪುಸತ್ಕಗಳು, ಮತುತ್ ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಷುಟ್ ಹಳೆಯ
ಪುಸತ್ಕಗಳು ಇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅದುಭ್ತ ಅನನಯ್ ಸಂಗರ್ಹವಾಗಿದುದ್ ಪರ್ಪಂಚದ ಬೇರೆಲೆಲ್ಡೆಯಲಿಲ್ಯೂ
ಇಂತಹ ಸಂಗರ್ಹ ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ್. ನನಗೆ ಭಾರತದ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಮತುತ್ ಪರ್ಪಂಚದ
ಇತರೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತಾತ್ ಇದೆ "ಅಯೊಯ್ೕ ದೇವರೆ ಇದು ಬಹಳ ಶೆರ್ೕಷಠ್ವಾಗಿದೆ
ಎಂದು.

ನಾವು ಅವುಗಳನುನ್ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ನೀವು ಅದರಲಿಲ್
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸುತಾತ್ರೆ
ಮತುತ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ "ಓಹ್, ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ರುವ ಮೆಟಾಡಾಟ ತಪಾಪ್ಗಿದೆ" ಎಂದು ಮತುತ್ ನಾವು ಅದನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸಬಲೆಲ್ವು. ನಾವು ಅದನುನ್ ಇನೂನ್ ಉತತ್ಮಪಡಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ಸರಕಾರ
ಹೇಳುತತ್ದೆ, "ಇಲಲ್, ಇಲಲ್, ಇಲಲ್. ನೀವು ಅದನುನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತುತ್ ನಾವು ಯಾವ
ಪುಸತ್ಕಗಳು ಸರಿಯಿದೆಯೋ ಅದನುನ್ ನಾವು ಹೇಳುತೆತ್ವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನುನ್ ಒಂದಾದ
ನಂತರ ಒಂದು ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಪರೀಕೆಷ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತೆತ್ವೆ ಯಾವುದು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ಕೆಕ್
ಒಳಪಟಿಟ್ದೆ ಯಾವುದು ಇಲಲ್ ಎಂದು.

ಮೊಟಟ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಬಗೆಗ್ ನಿಪುಣರಾಗಿದಾದ್ರೆಯೋ
ಇಲಲ್ವೋ ಎಂಬುದರ ಖಚಿತತೆಯ ಬಗೆಗ್ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲಲ್. ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವೆನುನ್ವುದು
ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಷಯವೇನಲಲ್. ಅಲಲ್ವೇನು? ನೀವೇನು ಕುರುಡರಾದವರೇ, ಭಾರತದ
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಕಾಯೆದ್ಯ ಪರ್ಕಾರ, ಅದರಡಿಯಲಿಲ್ ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸದ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ದರೆ,
ಅದೂ ಒಬಬ್ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರು ಮತುತ್ ಟೀಚರ್ ನಡುವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪುಸತ್ಕಕೂಕ್ ನಿಮಗೆ
ಪರ್ವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿಬಲೆಲ್ ಅಂತರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಒಪಪ್ಂದದಡಿಯಲಿಲ್. ದೆಹಲಿಯ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ
ಕೇಸ್ ಇದೆಲಲ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ. ಅದರಲಿಲ್ ಒಡೆದು ಹೇಳುವ ವಿಷಯವೇನು ಇಲಲ್. ನನಗನಿಸುವಂತೆ
ಸರಕಾರದ ಕೆಲಸ ನೀವೇನು ಓದಬೇಕೋ, ಓದಬಾರದೊ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲಲ್, ಮತುತ್ ಖಂಡಿತ
ಅವರ ಕೆಲಸವು ನನಗೆ ಯಾವ ಪುಸತ್ಕವು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಲಲ್.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜ.

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಭದರ್ತೆಯ ಸಮಸೆಯ್ಯಿದದ್ರೆ ಹೊರತು ಅಥವಾ
ಯಾವುದಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸೆಯ್ಯಿದದ್ರೆ ಹೊರತು, ಅದು ಬಿಟುಟ್ ಸುಮಮ್ನೆ "ನಮಗೆ ಅದು
ಇಷಟ್ ಇಲಲ್ ಎಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳುತೆತ್ನೆ ಕಷ್ಮಿಸಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕೂಕ್ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್.

ಈ ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಸರಿ,ಈಗ, ನಾವು ಎಂತಹ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ರುವಿವೆಂದರೆ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ
ಅವರ ಗರ್ಂಥಾಲಯವನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ ಆವೃತಿ ಮಾತರ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಹೌದು, ಅದೇ ಕಷಟ್ದ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಸರಕಾರದ ಜೊತೆಯಲಿಲ್
ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕಿಕ್ಂತ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ನನನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅನುನ್
ಉತತ್ಮಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ್ ನನನ್ ಸಮಯವನುನ್ ಕಳೆಯಬಹುದು, ಹೆಚುಚ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ನ್
ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಅತಯ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಗುಣಮಟಟ್ದ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳಬಹುದೇ?

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಆಯಿತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ.

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಎಲಾಲ್ 100 ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್
ಸಂಗರ್ಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಸಂಗರ್ಹ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲಲ್ವೆ? ಇವುಗಳು
ಅನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅದನುನ್ ಓದಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಪಿಡಿಎಫ್ ಗಳನುನ್
ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬುಕ್ ಗಳನುನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ನಾನು
ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋನಲಿಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ129 ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣಗಳನುನ್
ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ತಿ ಎರಡು ದಿನಕೊಕ್ಮೆಮ್
ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದದ್ರು. ಅವರು ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ವನುನ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ
ಧವ್ನಿಮುದರ್ಣದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣಕೂಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗವನುನ್ ಅವರ ಸಂಗೃಹೀತ ಕೆಲಸಗಳ
ಪುಸತ್ಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದನುನ್ ಹೆಚ್ ಟಿಎಂಎಲ್ ಮಾದರಿಯಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆದ್ನೆ, ಅದುದರಿಂದ ನೀವು
ಅವರ ಭಾಷಣವನುನ್ ಹಿಂದಿಯಲಿಲ್ಯಾಗಲಿ, ಗುಜರಾತಿಯಲಿಲ್ಯಾಗಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರ
ಭಾಷಣದ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಅನುವಾದವನುನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ನಂತರ ಅವರ ಸಂಗೃಹೀತ ಕೆಲಸಗಳ
ಪುಸತ್ಕದ ಮೇಲೆ ಕಿಲ್ಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬರೆದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಓದಬಹುದು. ಅವರು
ಮರು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದರು?

ನಾವು ನೆಹರೂರವರ ಬರಹಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಿದೆವು. ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಸರಕಾರದ ಸವರ್ರ್
ನಲಿಲ್ತುತ್, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಂಪುಟಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದದ್ವು. ನಾನು ಆ ಸಂಪುಟಗಳನುನ್
ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ, ಆದದ್ರಿಂದ ನಮಮ್ ಬಳಿ ಈಗ ಸಂಪೂಣರ್ ಆವೃತಿತ್ ಇದೆ. ಆದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಅವರ ಸಂಗೃಹೀತ ಬರಹಗಳು, ಇವುಗಳನುನ್ ನಾನು ಮಹಾರಾಷಟ್ರ್ ರಾಜಯ್ದ ಸವರ್ರ್
ನಲಿಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕಡೆಯ ಆರು ಸಂಪುಟಗಳು ಇರಲಿಲಲ್, ಮತೆತ್ ಅವುಗಳ
ಸಂಪೂಣರ್ ಅವೃತಿತ್ ಇದೆ.

ಡಿಸಕ್ವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ "ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಖೋಜ್" ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ದಶರ್ನವನುನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನಾನ್ಗಿ
ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ಅದು 1980ರಲಿಲ್ ನಡೆದಿದುದ್, ಆಗ ದೂರದಶರ್ನವು ಸರಕಾರದ ಏಜೆನಿಸ್ಯಾಗಿತು.
ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನುನ್ ಅನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಇರಿಸಲಾಗಲಿಲಲ್. ನಾವು ಅದಕೆಕ್ ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳನುನ್
ಆನೇಕ ವಿಭಿನನ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಎಲಾಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳಿಗೂ ಅಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮ್ ಹತಿತ್ರ
ಆಗ ಸಾಕಷುಟ್ ಹಣವಿರಲಿಲಲ್. ಆದರೆ ಐದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿಯಲಿಲ್
ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆಗಳು ದೊರೆಯುತತ್ವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂಗಿಲ್ೕಷನಲಿಲ್, ಉದುರ್ವಿನಲಿಲ್, ಮತುತ್
ತೆಲುಗುವಿನಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಉಪಶೀಷಿರ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್
ಉತತ್ಮ ಪಡಿಸಲು ಇನನ್ಷುಟ್ ಉಪಯುಕತ್ಗೊಳಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ವೆ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಖಂಡಿತ, ಖಂಡಿತ, ಕಾಲ್ರ್, ಕೆಲವು ಜನರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ರಂಗದ ವಕೀಲರ
ಕೆಲಸವನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸುತಾತ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಂತಹುದನುನ್, ಮತುತ್ ಇದನುನ್
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ಕೆಕ್ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ವಿರುದದ್ವೆಂದು ಭಾವಿಸುತಾತ್ರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್

104



ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಕೃತಿಚೋರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಕೂಕ್ ಉಂಟು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ
ಇಲಲ್ವೆಂದುಕೊಂಡರು ಅವರು ಅ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.

[ಕಾಲರ್ ಮಲಾಮದ್] ನಾನು ಕೃತಿಚೋರನಲಲ್, ಕೃತಿಚೋರನಲಲ್.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ನಿಮಮ್ದೆ ಸವ್ಂತ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಹೇಗೆ ತೀಮಾರ್ನಿಸುವಿರಿ ಯಾವಾಗ
ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾರ್ಜೆಕಟ್್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕೆಂದು? ಅದು ಒಂದು ಪರೀಕೆಷ್ಯೆಂದು ನೀವು
ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಾ, ಯಾವಾಗ ನೀವು. . . .

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಒಳೆಳ್ಯದು, ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಯ ಕೆಲಸ, ನಾನು
ಬಹಳಷುಟ್ ವಿಭಿನನ್ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ನೋಡುತೆತ್ನೆ. ಮೊಟಟ್ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು
ಮಾತನುನ್ ಹೇಳಲು ಇಚಿಛ್ಸುತೆತ್ನೆ. ನಾನು ನನನ್ ಜೀವನವನುನ್ ವೃತಿತ್ಪರ ಲೇಖಕನಾಗಿ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ನೆ,
ಅಲಲ್ವೇ? ನಾನು ಒಬಬ್ ಸಂಗೀತಕಾರ, ನಾನು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವನುನ್ ನಂಬುತೆತ್ನೆ. ನನನ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಅಧುಭ್ತ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನೆನಪಿನಲಿಲ್ಟುಟ್ಕೊಳಿಳ್
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಉದೆದ್ೕಶ ಉಪಯುಕತ್ ಕಲೆಯನುನ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು. ಅದು
ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಮತೂತ್ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ಕೆಕ್ ಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಇರುತತ್ದೆ. ನಿಮಗೊಮೆಮ್ ಖಾಸಗಿ
ಆಸಿತ್ಯಿದುದ್ ನೀವು ಅದರ ಮಧಯ್ದಲಿಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದಾಯ್ನವನವನುನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದದ್ರೆ, ನೀವು
ಅವರೆಡು ಇಲಲ್ದೆ ಪಟಟ್ಣವನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ನಿಮಗೆ ವಾಣಿಜಯ್ವು ಬೇಕು ನಾಗರೀಕ
ಜೀವನವು ಬೇಕು.

ನಾನು ಇದನುನ್ ನೋಡಿದರೆ, ನನನ್ನುನ್ ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಳುಳ್ತೆತ್ನೆ, ಅದು ಸರಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೇ? ಅದರ
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾನಯ್ವಾಗಿದೆಯೆ? ಅದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಯಲಿಲ್ದೆಯೆ?
ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಯ್ಗತಯ್ವಾದ ಆವಶಯ್ಕತೆಯಿದೆಯೆ? ಅದು ಸರಕಾರಿ
ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದುದ್, ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕೆಷ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದುದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಅದು
ಕಾಪೊರ್ೕರೇಷನ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುದುದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಆಧಿಕೃತ ವಿಧಾನವಾಗಿದುದ್
ನಾಗರೀಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ್ವಂತಹುದಾಗಿದದ್ರೆ, ಸರಕಾರಿ ಕಿರ್ಯೆಗಳಾಗಿದದ್ರೆ, ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ
ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿದದ್ರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿದದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತರ್.

ನಾನು ಅದನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡುತೆತ್ನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿತ್ರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷುಟ್
ಜನರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ, ಮತುತ್ ಅವರೆಂದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ "ಒಹ್, ನೀವು ಒಬಬ್
ಹಾಯ್ಕರ್ " ಎಂದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ನೈಪುಣಯ್ತೆಯಿದೆ, ಅದರಲಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲಲ್.
ಈಗಿನ ತರುಣರಷುಟ್ ಇಲಲ್ದೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಇದನುನ್ ಬಹಳಷುಟ್ ದೀಘರ್ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತಾತ್
ಬಂದಿದೆದ್ನೆ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಗು ಬರಹದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್
ಉತತ್ಮನಿದೆದ್ನೆ,

ನಿಮಗೆ ಗೊತೆತ್, ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳೊಡನೆ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಧುಮುಕಿ ಬಿಡಲಿಲಲ್. ನಾನು
ಬಹಳಷುಟ್ ಸಮಯವನುನ್ ಕಳೆದೆ. ನನಗೆ ಮೂರು ಸಂಪುಟಗಳಷುಟ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು
ಬರಹಗಳು ದೊರೆತವು, ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿದೆ, ನಾನೇನು
ವಕೀಲನಲಲ್, ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಓದಿದೆ, ನಂತರ ನಾನು ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡಾನನುನ್ ಹೋಗಿ
ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವೆಲಲ್ವನೂನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನಂತರ
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ, "ಸರಿ, ಇದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದು ನನನ್ ನಂಬಿಕೆ, "ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ,
ನನನ್ದೇನಾದರೂ ತಪಾಪ್ಗಿದದ್ರೆ, ನಾನು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಅನುಭವಿಸುತೆತ್ನೆ. ಅದು ಇನೊನ್ಂದು
ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತಪುಪ್ ಮಾಡಿದದ್ರೆ, ನೀವು ದಂಡ
ತೆರಬೇಕಾಗುವುದು, ಮತುತ್ ನೀವು ಅದಕೆಕ್ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

105



[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಅದು ವಾಸತ್ವವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ-ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮಾತನಾಡುವ
ವಿಷಯವನುನ್ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಇಚಿಛ್ಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ ಮತುತ್ ಸರಕಾರದ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ನೀವು
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಕಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸುತತ್ದೆ
ಎನುನ್ವುದಕೆಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕಾರವು ಮಾತರ್ವೇ ಅಲಲ್, ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾದ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸುತ್ತ, ಭಾರತದಲಿಲ್, ಈ ಸರಕಾರ, ಮೋದಿಯವರ ಸರಕಾರ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ
ಸರಕಾರ, ಅವರಿಬಬ್ರು ಸಾವರ್ಜನಿಕತೆಯನುನ್ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೆಕ್, ಮತುತ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯಿರುವುದಕೆಕ್ ಹಾಗು ಅವರು ಬಯಸಿದುದು ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕರು
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎನುನ್ವುದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ಈ ಆಡಳಿತವು ಅದೂ
ಇದೂ, ಎಲಾಲ್, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮೊದಲ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಹಿತಕರವಾದ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುತತ್ದೆ.

ನಿಮಮ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹಳಷುಟ್ ಜನರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡುವುದನುನ್ ನಾವು ಭಾರತದಲಿಲ್
ಬಹಳಷುಟ್ ಜನರನುನ್ ನೋಡಿದೆದ್ವೆ. ನೀವೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಮ್ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ
ಕಾನೂನಿನ ಸಮರವನುನ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ, ಸರಕಾರವು ಏನು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿತ್ರುವುದಕೂಕ್
ಅದು ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದಕೂಕ್ ಬಹಳ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಇವೆ ಮತುತ್ ವಾಸತ್ವವಾದ ಕಿರ್ಯೆಗಳು
ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಏನು ಹೇಳುವುದು? ಮತುತ್ ನೀವು ಇದರ ಪಾತರ್ದ ಬಗೆಗ್ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಅಧಿಕಾರದಾಯಿತತ್ವ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋರಾಡುತತ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡನನುನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ "ಮಾಡು
ಅದನುನ್" ಆದರೆ ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೇಗಿತೆತ್ಂದರೆ, " ಇಲಲ್, ಇಲಲ್, ಇಲಲ್ ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೇ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೆ. ಬೇರೆಯವರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೇ
ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ನೀವು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರೆ,
ಅಥವಾ ಸರಕಾರಿ ಮಂತಿರ್ಯಾಗಿ ಹೋದರೆ "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಕಾರದ ಮಂತಿರ್ಯಾಗಿ ಹೋದರೆ
"ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಸಮಾವೇಶವು ಬಿಎಸ್ ಮತುತ್ ಬಿಐಎಸ್ ನವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಜೊತೆ ನಡೆಯುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತತ್ದೆ ಎಂದು. ನೀವು
ಅದರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಬಹಳ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದನುನ್
ಒಡೆಯಲು ಯತಿನ್ಸಬಾರದು. ನೀವು ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್ ಮುಂದೆ ತರಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ರುವಾಗಲೂ
ಕೂಡ, ಇದರಲಿಲ್ ಒಬಾಮ ಆಡಳಿತ ಇದರಲಿಲ್ ಬಹಳ ಉತತ್ಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಸವ್ಲಪ್
ದೂರದವರೆಗೆ ಮಾತರ್ ಸಾಗಿದಿದ್ೕರಿ.

ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ ಮತೂತ್
ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಪರ್ತಿಕೂಲತೆಯ ದೆವ್ೕಷವನುನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ನನನ್
ಕೆಲಸವು ಎನು, ಅದನುನ್ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳಷುಟ್ ಬಾರಿ ಅದು ಏಕೆ, ಅದು ಎಷಟ್ರ
ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇ. ನನನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಹು
ಮುಖಯ್ವಾಗಿರುವ ತಂತರ್ವೆಂದರೆ, ಲಕಾಷ್ಂತರ ಮಂದಿ ಜನರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ನಂತರ ಇದದ್ಕಿಕ್ದದ್ಂತೆಯೇ ಎಲಿಲ್ಂದಲೂ ಒಬಬ್ ಸರಕಾರಿ ಮನುಷಯ್ ಬಂದು
ಹೇಳುತಾತ್ನೆ "ಹೇ, ಹೇ, ಹೇ, ಇದನುನ್ ನೀವು ಇನೂನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್" ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ್ನೆ.
ಅದು ಹೇಗಿರುವುದೆಂದರೆ, ನೋಡು "ಭಾರತದಲಿಲ್ ಲಕಾಷ್ಂತರ ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಪರ್ತಿದಿನವೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಅದನುನ್ ನೀವು ಈ
ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್ ಎಂದು. ಮತುತ್ ಹೇಳಬಹುದು ಇನೂನ್ ಆಕಾಶ ಕಳಚಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಬಿದಿದ್ಲಲ್, ಸರಿ, ನೀವು ಇನೂನ್ ಈಗಲೂ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. "ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೇ, ನಾನು ಎಲಾಲ್ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಟುಟ್ಬಿಟಟ್ರೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್ ಅಪೇಕೆಷ್ ಪಡುತಾತ್ರೆ. ಮತುತ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಎಲಾಲ್
ಆವೃತಿತ್ಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಂಗರ್ಹ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಾತ್ರೆ. ನನಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಎಲಾಲ್
ವಿಷಯವು ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಕಾರ ಆಮದಾಗಿರುವುದೆಂದು.
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[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ] ಹೌದು, ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಇದಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಲಸವನುನ್ ಇನೂನ್
ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯತನ್ ಪಡಲು ನೀವು ಕೂಡ ಅದರಲಿಲ್
ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಬಯಸುವಿರಾ?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನೆನ್ೕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆದ್ನೆ. ನಾನು ಈ
ವಾಯ್ಪಾರದಿಂದ ನನನ್ನುನ್ ಹೊರಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್ನೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳನುನ್
ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿತ್ಲಲ್. ಬಿಐಎಸ್ ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಮಾಡುವುದೇ ಉತತ್ಮವೆಂದು. ನನನ್
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಕೋಡ್ ಇಲಲ್, ಸರಿ, ನಾನು ಎಲಲ್ದರ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನುನ್ ಮತೆತ್ ಹೆಚ್ ಟಿಎಂಎಲ್ ಗೆ
ಮಾಪಾರ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನನನ್ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಡ್ರ್ ಫೈಲ್ ಗಳಿದದ್ರೆ, ನಾನೆಂದು
ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆನೆ, ಅವುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯೆಂದು, ಅದು ಬಹಳ ಸಣಣ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿಡುತಿತ್ತೆತ್ಂದು.
ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸ. ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಅವರು ಅದನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ದೊಡಡ್ ಪರ್ಮಾಣದಲಿಲ್
ಬಳಸಲು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್. ಮತುತ್ ಯಾರಾದರೂ ಅದನುನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿತುತ್. ಆದದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನುನ್ ಸುಮಮ್ನೆ ಅವರುಗಳ ಸಚ್ರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಅದು
ಒಳೆಳ್ಯ ವಿಷಯವಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದದ್ಕಿಕ್ಂದದ್ಂತೆಯೆ ಗುಣಮಟಟ್ಗಳು ಎಲಾಲ್ ಕಡೆಯು
ಸಿಗುವಂತೆ ಆಗುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಸುರಕಷ್ತೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ
ಸುರಕಿಷ್ತವಾದ ಪರ್ಪಂಚವು ದೊರೆಯುತತ್ದೆ.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಖಂಡಿತ. ಅದು ನಿಜವಲಲ್ವೇ. ಸುರಕಷ್ತೆಯಿಂದಿರುವ ಪರ್ಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ಈ
ಚಚೆರ್ಯನುನ್ ಮುಗಿಸುವ ಮುನನ್, ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ, ನಿಮಮ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಮತುತ್ ನಾನು
ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆದ್ನೆಂದರೆ, ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ದೊಡಡ್ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಇಂತಹ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವುದಾದರು ನೈಜವಾದ ಕೊಂಡಿಯಿರಬೇಕೆಂದು
ಮತುತ್ ಅದು ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ, ಆಥಿರ್ಕವಾದ, ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್
ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಎರಡು ಒಂದಕೊಕ್ಂದು ಜೋಡಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆಯೆಂದು
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ನಂಬಿದಿದ್ೕರಿ?

[ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್] ನಾನು ನಂಬಿರುವಂತೆ ನಮಮ್ ಪರ್ಪಂಚವು ಹಲವಾರು ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದುದ್ ಅದು ಅಪರಿಹಾಯರ್ವೆಂದು ತೋರುತಿತ್ದೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ. ಬಹಳಷುಟ್
ಜನರು ನಂಬುತಿತ್ಲಲ್ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವೆಂದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಕರ್ಮವನುನ್
ಕೈಗೊಳಳ್ಬಲಲ್ರೆಂದು, ಅಥವ ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಸವ್ಯಂ ಆಸಕಿತ್ ಇಲಲ್ದೆ ಇರುವುದೆಂದು, ನಾನು ಯಾವುದೇ
ಕರ್ಮವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲಲ್, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಲಿಲ್ದದ್ಲ ಗಣಿಯಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ನ,
ಮತುತ್ ನನಗೆ ಕಾಲುಷಯ್ವೆಂದರೆ ಇಷಟ್, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಇನೂನ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಹಣ
ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರೆಡೆಗೆ ಅಸಹಿಷಣ್ತೆಯಿದೆ. ಬಡತನ ಸರಿಯೇ, ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ಬಡತನದಿಂದ,
ಬರದಿಂದ, ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರುವ ಒಂದೇ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಶೆನ್ಯೆಂದರೆ ಈ ಎಲಾಲ್
ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಂದ ಈಚೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬುವುದೆನೆಂದರೆ,
ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಹೊಂದುವುದೊಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೊಮೆಮ್, ಎಲಾಲ್ ನಾಗರೀಕರಿಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥರ್ವಾಗುವ ಹಾಗಿದದ್ರೆ,
ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಹಂತದಲಿಲ್ ಅವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್
ಸಲಿಲ್ಸುತಾತ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾದ ತುತುರ್ಸಿಥ್ತಿ. ನಾವು ಕರ್ಮವನುನ್
ಕೈಗೊಳಳ್ಲೇ ಬೇಕು. ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚುಚ್ ಜನರು ಅದನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, -------ನಾನು ಯಾವ
ಸರಕಾರ ಇದೆಯೆಂಬುದನುನ್ ಲೆಕಿಕ್ಸುವುದಿಲಲ್, ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಎದುದ್ ನಿಂತು
ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ "ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ದೆ! ಅಯೊಯ್ೕ ದೇವರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ

ಈ ಪುಟಟ್ ಯುಎಸ್ ಬಿ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನುನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತಗಳನುನ್ ನೋಡಿ, ಈ
ಬರಗಾಲವನುನ್ ನೋಡಿ". ಆಗ ನಾವು ಬದಲಾಗುತೆತ್ವೆ.

ಈಗ ಪರ್ಸುತ್ತದಲಿಲ್ ಕಾಡುತಿತ್ರುವ ಪರ್ಮುಖವಾದ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದರೆ ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸದುದ್, ಖಾಯಿಲೆ,
ನಿಮಗೆ ಅದು, ಖಾಯಿಲೆ ಎಲಿಲ್ಂದ ಬಂತೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರವು
ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ್. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ್ ಒಂದೆಂದರೆ, ನಾನು
ಎಲಾಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ
ಬಂದು ಅದನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುತಾತ್ನೆ. ನೀವು ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಳಳ್ದೆ
ಇರುವವರು.

ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಪರ್ತಿ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಅದು ಏರೋನಾಟಿಕಸ್್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಅದು ಸವ್ಯಿಚೆಛ್ಯಿಮದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೇವೆಯನುನ್ ತೊಡೆದುಹಾಕವುದು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು.
ಅಲಲ್ವೇ? ನಾನು ಎಲಾಲ್ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಅದು ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವೇ
ಇರಬಹುದು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಇರಬಹುದು, ನನಗನಿಸುವ ಮಟಿಟ್ಗೆ ದೊಡಡ್
ಭರವಸೆಯೆಂದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಇಲಿಲ್ದೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ, ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕವಾಗಿ
ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ಪರ್ವೇಶ ನೀಡುತಿತ್ದೆ, ಇದನುನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತುತ್ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ
ವಿಶಾವ್ಸವಿದೆ, ಇದು ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಉತತ್ಮವಾದ ಸಥ್ಳವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡುವುದೆಂದು.

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ಸರಿ, ಒಳೆಳ್ಯದು, ಧನಯ್ವಾದಗಳು, ಕಾಲ್ರ್, ನಿಮಮ್ ಸಮಯವನುನ್ ನಮಗೆ
ನೀಡಿದಾದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಧನಯ್ವಾದಗಳು ಮತುತ್. . . . . . . .

[ಕಾಲರ್ ಮಲಾಮದ್] ನಿಮಗೂ ಬಹಳ ಧನಯ್ವಾದಗಳು

[ಅನುಜ್ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್] ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಮ್ ಕೇಸ್ ಅನುನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆತ್ವೆ ಮತುತ್ ನೀವು "ದಿ ವೈರ್ "
ಜೊತೆಗೂ ಬಹಳ ಹತಿತ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್ ಅವರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಗೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ. ಧನಯ್ವಾದಗಳು.

ದಿ ವೈರ್, 2017, ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
https://thewire. in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-standards-not-
made-public/

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಮೈಕೊರ್ೕಪೋನ್ ಬಳಿ 1947–07-20

ಜಮುಮ್ವಿನಲಿಲ್ ಆರ್ ಎಎಫ್ ಮೆಸ್ ನಲಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಲಿಯಡಸ್್ರ್ ಆಡುತಿತ್ರುವುದು
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/


ಕಾಶಿಮ್ೕರದಲಿಲ್ರುವ ರೆಗೆಟಾಟ್ದ ಬಳಿ, ಮೇ 1948

ರಜಾದಿನದಲಿಲ್, ಮೇ 1948. ವಿಸೆರೆಗಲ್ ಲಾಡಜ್್ ಸಿಮಾಲ್ ಬಳಿ

110

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/


CWMG, ಸಂಪುಟ. 43 (1930),ಪುಟ 185. ದಿನಾಂಕ ರಹಿತ

111

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up


ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಹಾಯಿ ದೋಣಿಯಲಿಲ್, ಭೂತಾನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲಿಲ್, ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 20,
1958

ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಚೀನಿಯರ ರಾಜತಾಂತಿರ್ಕಗಳ ಜೊತೆಯಲಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, 6, 1954.

112

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/


ಭಾರತದ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಮಾನಯ್ ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ, ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಶಿರ್ೕಮತಿ
ವಿಜಯ ಲಕಿಷ್ಮ್, ಯುಎಸ್ ಎ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿಲ್, ಶಿರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾ
ಗಾಂಧಿ ಅವರೆಲಲ್ರೂ ಮಿ. ವಿಲ್ ಸಿಮ್ತ್ ಅವರ ಮಾಲೀಕತತ್ವ್ದ ಫಾರ◌್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 28,
1949, ಅವರು ಚಿಕಾಗೋವಿನಲಿಲ್ದಾದ್ಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತರ್.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/


ಭಾರತದ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಮಾನಯ್ ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ, ಶಿರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ
ಜನರಲ್ ಟಾಂಗ್ ಕಾವ್ನ್ ಸಾನ್ (ಎಡಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್) ಪೀಪ್ ಲ್ ಆಫ್ ರಿಪಬಿಲ್ಕ್ ಚೀನಾದ
ರಿಂಚೆನಗಾಯ್ಂಗ್ ನಲಿಲ್, ಟಿಬೆಟ್ -ಭೂತಾನ್ ಗಡಿಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್, ಅವರು ಭೂತಾನ್ ಗೆ ಹೋಗುವ
ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ತೆಗೆದ ಚಿತರ್.

114

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/


ಶಿರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗಣರಾಜಯ್ ದಿವಸದ ಜಾನಪದ ನೃತಯ್ಗಾರರ ಜೊತೆ, ಕುಲು ವಾಯ್ಲಿ, ಜನವರಿ
29, 1958.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/


CWMG, ಸಂಪುಟ. 14 (1917 ರಿಂದ 18), ಫಾರ್ಂಟೀಸಿಪ್ೕಸ್, ಗಾಂಧಿ-ಜಿ 1918 ರಲಿಲ್.

116

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, ಸಂಪುಟ. 78 (1944), ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಫೀಸ್.

117

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ನ ಕುರಿತು ನೋಟ್

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್, ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4-25, 2017

ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತಯ್ದಲಿಲ್ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ ಮತುತ್ ನನಗೆ ಬಹಳಷುಟ್
ಅಪೂಣರ್ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್,ಜೊತೆಗೆ ಯಾತೆರ್ಯ ಸಮಯ ದಲಿಲ್ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಹೊಸ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ಯು ಗಮನ ಹರಿಸಬೆಕಿತುತ್ . ಕೋಟ್ರ್ ನ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು
ನನನ್ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ ಮಹತವ್ಪೂಣರ್ ಕಾಯರ್ವಾಗಿತುತ್ ಆದರೆ ನಾನು ನನಗಿಷಟ್ವಾದ ಕಾಯರ್ವನುನ್
ಮೊದಲು ಮಾಡಿದೆ.

ಒಟುಟ್ 463 ಪೌಂಡ್ ತೂಕದ ಒಂಬತುತ್ ದೊಡಡ್ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಗಳು ನನನ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಇದದ್ವು. ಆ
ಪೆಟಿಟ್ಗೆಗಳ ಒಳಗೆ 312 ಪುಸತ್ಕಗಳಿದದ್ವು. ಇವು ರಿಚಡ್ರ್ ಅಟೆನಬ್ರೋ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಸಿನಿಮಾ
ಮಾಡಲು ಉಪಯೊಗಿಸಿದ ಪುಸತ್ಕಗಳಾಗಿದದ್ವು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರ ನಿಮಾರ್ಪಕರಲಿಲ್
ಒಬಬ್ರು 2015 ರಲಿಲ್ ಹರಾಜಿನಲಿಲ್ ಇ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಿದರು ಮತುತ್ ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಕಾನುಸ್ಲ್-
ಜನರಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಿ ಉಪಯುಕತ್ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನಿಮಾರ್ಪಕರಿಗೆ ನನನ್ ವಿಳಾಸವನುನ್
ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತುತ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪುಸತ್ಕಗಳು ನನನ್ ಬಳಿ ಬಂದವು.

ಈ ಸಂಗರ್ಹಣೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದುಭ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯಲಿಲ್ ಚಲನಚಿತರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್
ಲಿಪಿಗಳ ಮೂಲ ಪರ್ತಿ, ಸೆಟ್ ನ ಬಜೆಟ್, ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಮತುತ್ ಹರಾಜು ಮನೆಯ ರಸೀದಿ ಮತುತ್
ಕಾಯ್ಟಲಾಗಗ್ಳು ಇದದ್ವು. ಇವುಗಳಲಿಲ್ನ ಕೆಲ ಪುಸತ್ಕಗಳು ನನನ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇದದ್ವು,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಯ್ರೆಲಾಲ್ ನಯಯ್ರ್ ಅವರ 8-ಸಂಪುಟಗಳ ಜೀವನಚರಿತೆರ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಸಂಪುಟಗಳು. ಆದರೆ ನವಜಿವನ್ ಟರ್ಸಟ್್ ರವರ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಸಂಭಂದಿತ ಬಹಳಷುಟ್
ಪುಸತ್ಕಗಳಿದದ್ವು . ಅವುಗಳನುನ್ ನಾನು ಇದಕುಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರಲಿಲಲ್.

ಕೈಗಾರಿಕೋದಯ್ಮಿ G. D. ನಂತಹ ಕೆಲವು ರತನ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ
ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 47 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲಿಲ್ ಜಿ ಡಿ ಬಿಲಾರ್ ಮತುತ್
ಗಾಂಧಿಯವರ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರದ 4 ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಗರ್ಹವು ಇತುತ್ , ಗಾಂಧಿಯವರು ಹತೆಯ್ಗೀಡಾದಾಗ
ಮುಂಬೈನಲಿಲ್ ಬಿಲಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲಿಲ್ದದ್ರು . ಅವರು 44 ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರದಲಿಲ್ದದ್ರು.

ನಾನು ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆಯದ್ ಸಂಕಲನ ನನನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ
ಇಡಲಾಗಿತುತ್, ಅದರಲಿಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಸಂಗಾರ್ಮದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದ ದೊಡಡ್ ಪುಸತ್ಕಗಳ
ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇತುತ್, ನನನ್ ನೆಚಿಚ್ನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರಾದ ಸಭಯ್ಸಾಚಿ ಭಟಾಟ್ಚಾಯರ್ ರು ಇ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ರಚಿಸಿದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಲು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.

ನಾನು ಈ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸುತಿತ್ರುವಾಗ, ರಾಯಭಾರಿ ಅಶೋಕ್ ನನನ್ನುನ್ ಭಾರತದ ಬಗೆಗ್
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ ಮತೊತ್ಂದು ಸಂಭಾವಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅವರು ಆ
ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು ಅವುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಕಚುರ್ ವೆಚಚ್ವನುನ್
ಭರಿಸಲು ಸಿದದ್ನಾದೆ. ಮತುತ್ ಶೀಘರ್ದಲೆಲ್ೕ 252 ಬಾಕಸ್ಗ್ಳಲಿಲ್ 212 ದೊಡಡ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು ನನನ್ ಬಳಿ ಬಂದವು
ಅದರ ತೂಕ ಸರಾಸರಿ 763 ಪೌಂಡ್ ಆಗಿತುತ್. ಅಷೊಟ್ಂದು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಇರಿಸಲು ನನಗೆ ಅಲಮೇರ
ಖರೀದಿಸ ಬೇಕಾಯಿತು,ಆದರೂ ಇದನುನ್ ಖರಿದಿಸುವುದು ಸೂಕತ್ವಾಗಿತುತ್ !
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ಗಮನ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಬೇಕಾದ ಕೋಟ್ರ್ ಪರ್ಕರಣಗಳು

ನವೆಂಬನರ್ಲಿಲ್ ನನನ್ ಮುಖಯ್ ಕೆಲಸ ಕೋಟ್ರ್ ನ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ನೋಡುವದಾಗಿತುತ್. ಮೊದಲು
ಭಾರತದ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತುತ್. ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕೋಟನ್ರ್ಲಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015
ರಲಿಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಯ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಿದೆದ್ೕವು. ಭಾರತದಲಿಲ್ ವಿಶಿಷಟ್ವಾಗಿ ಒಂದೇಸಲ
ಎರಡು ಪಕಷ್ಗಳ ವಿರುದಧ್ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡುಲಾಗುತತ್ದೆ: ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ( ಬೂಯ್ರೊ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್) ಮತುತ್ ಸವ್ತಃ. ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ವಿರುದದ್ ಮೊಕದದ್ಮೆ ದಾಖಲಾಗಿತುತ್,
ಬುಯ್ರೊ ಉತತ್ರಿಸುವಲಿಲ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಂತರ
ಜೂನ್ 2016 ರಲಿಲ್ ಅವರು ನಮಮ್ ಮೊಕದದ್ಮೆಗೆ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರವು ಉತತ್ರಿಸುವಲಿಲ್ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅವರು ನಾಯ್ಯಲಯಕುಕ್ ಸಹ
ಹಾಜರಾಗಲಿಲಲ್.

ನಿಶೀತ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವಕೀಲರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇ ತರಹದ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ನೋಡಿದದ್ರು
ಅವರು ಪರ್ತಿ ಬಾರಿ ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಬರುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಅಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರೂ
ಕಾಣಿಸಿಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್ . ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಬೂಯ್ರೊ ವತಿಯಿಂದ ಸಹ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲಲ್. ನಂತರ
ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ ಭಾರತದಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದ ನೆನಪಿದೆ. ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು
ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬಬ್ರು ಇನೊನ್ಂದು ಪಕಷ್ದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಐಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರವನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತಿತ್ದಿದ್ರೀಯೇ ಎಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಕೇಳಿದಾಗ
ಅವರು ಉತತ್ರಿಸುವಲಿಲ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ಪರ್ತಿನಿಧಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳಳ್ಲು
ಹಿಂದಕೆಕ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ನಾವು ಮತೊತ್ಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ನಾಲಕ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದರ್
ಸಕಾರ್ರವನುನ್ ಉತತ್ರಿಸಲು ಕರೆಸಲಾಗಿತುತ್, ನಾಲುಕ್ ಮಾಯಾ ಸಂಖೆಯ್ ಎಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾದ
ಮಾತಾಗಿದೆ. ಬೂಯ್ರೋದ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯು ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿತು ಮತುತ್ 27 ಫೆಬುರ್ವರಿ, 2018
ರವರೆಗೆ ಮೌಖಿಕ ವಾದವನುನ್ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಗದಪತರ್ ಮತುತ್
ಕಾಯರ್ವಿಧಾನಗಳ ನಂತರ,ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಅಹರ್ತೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೇಳಲು ನಾವು
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿದಧ್ರಾಗುತಿತ್ದೆದ್ವು.

ಆ ಮಧಾಯ್ಹನ್, ನಾನು ಅಟಾಲ್ಂಟಾ, ಜಾಜಿರ್ಯಾಕೆಕ್ ಬೇರೆಯೊಂದು ಪರ್ಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ವಿಮಾನ ಪರ್ಯಾಣ
ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಧಬರ್ದಲಿಲ್ ಜಾಜಿರ್ಯಾ ರಾಜಯ್ ನನಗೆ "ಭಯೋತಾಪ್ದನೆಯ ರೂಪದಲಿಲ್"
ಆರೋಪಿಸಿತು ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಜಾಜಿರ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ಚಾಜ್ರ್ ಇಲಲ್ದೆ ಓದಲು
ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆದ್. ಇದು ಅವರ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಹಕಕ್ನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಯ್
ಭಾವಿಸಿದೆ . ನಾನು ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯ ಸಿಪ್ೕಕಗೆರ್ ಹಲವು ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಅದರಲಿಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್
ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ನಲಿಲ್ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಲಲ್ವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ
ಜನರ ಅಧಿಪತಯ್ವಿದೆ. ಆದರೆ ನನನ್ ವಿವರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಲಿಲಲ್.

ಈಗ ನಮಗೆ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ ಜಾಜಿರ್ಯನ್ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ವು 'ಆಕಟ್್' ಈ
ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ: "ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯನುನ್
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಲು "ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಮತುತ್ ಅದು ಇದಾಗಿತುತ್.
ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸದನದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕಾನೂನಾಗಿದಿದ್ತು ಇದು ನನನ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯದಲಿಲ್,
ಸಕಾರ್ರದ ಒಂದು ಶಾಸನವಾಗಿತುತ್. .

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ಕಾರ ಅವರು ಜಾಜಿರ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ನ ಟಿಪಪ್ಣಿಗೋಸಕ್ರ ಮಾರಾಟಗಾರರ
ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ಆದರೇ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವಿಲಲ್ವೆಂದು
ಸಿವ್ಕಾರಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಆದರೇ ಅವರ ಪರ್ಕಾರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ್ದ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ನಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು ಇವೆ, ಆದರೆ ರಾಜಯ್ವು ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ಮುಂದೆ ತೋರಿದ ಪರ್ಕರಣ, ಅದು ನಾಯ್ಯಲಯದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಸಾರಂಶವಾಗಿತುತ್. ಇದನುನ್ ಅವರ
ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸಿದದ್ಪಡಿಸಿದದ್ರು. ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೂರು ಡಾಲರ್
ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾರಲು ವಿಶೇಷ ಹಕುಕ್ ನೀಡದೆ, ಯಾರಿಗು ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ಉತಾಪ್ದಿಸಲು ಯಾವುದೇ
ಪೊರ್ೕತಾಸ್ಹ ಇರುವುದಿಲಲ್ . ಅದರ ಉತಪ್ದನೆಯ ಖಚುರ್ ಲಕಾಷ್ಂತರ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಅದು
ತರಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತತ್ದೆ . ಅವರ ಪರ್ಕಾರ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೂ
ಏಕಸಾವ್ಮಯ್ ತೆರಿಗೆಯನುನ್ (ಮೋನೋ ಪಾಲಿ ಕನೆಸ್ೕಶನ್) ನೀಡಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತತ್ಮ
ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ವಿವರಣೆ ಕೇವಲ ಜಾಜಿರ್ಯಾ ಸೆಟ್ೕಟ ಹೌ್ಸ್ ಹಾಲ್ ವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ನಾನು
ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಬಲೆಲ್ ಅದೇನೆಂದರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಯ್ಕಿಸ್ಕಾಯ್ಬ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ನಲಿಲ್
ಕುಳಿತಿರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಯಿಂದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಈ ವಿವರಣೆ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ನೀವು
ಈರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಯ್ದ ಕೋಡನುನ್ ಛಿದರ್ಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ನೀವು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್
ಮಾತಾನಾಡಿ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಬಿಡುತಿತ್ರಿ.

ಈ ಕೋಡ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ರಾಜಯ್ವು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ನಕಲು ಕೌಂಟಿ ಕೋಟ ಹೌ್ರ್ಸನ್ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು
ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಇರಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಎನಿಬ್ಸಿ ನೂಯ್ಸ್ ಒಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯನುನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತುತ್
ಕೋಟ ಹೌ್ರ್ಸನ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಅದರ ನಕಲು ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುವಾಗ ಬಹಳಷುಟ್ ಪರ್ಕರಣಗಳಲಿಲ್
ಕೋಡ್ ಹಿಂದಿನ ಕೊಠಡಿಯಲಿಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗತುತ್. ಎಷೊಟ್ೕ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದದ್ವು ಮತುತ್
ಹಾನಿಯಾಗಿದದ್ವು. ಇ ವರದಿಗಾಗಿ ಎಮಿಮ್ (Emmy)ಪರ್ಶಸಿತ್ಯನುನ್ ಎನಿಬ್ಸಿ (NBC)ಗೆದುದ್ಕೊಂಡಿತು

, ಜಾಜಿರ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯನುನ್ ಅನುಮತಿಯಿಲಲ್ದೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಳ್ವವರಲಿಲ್ ನಾನೊಬಬ್ನೆ
ಆಗಿರಲಿಲಲ್. ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದ ನಮಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ಪಾಸೊಟ್ೕಕೆಸ್
ನಿಂದಾಗಿತುತ್. ಎಡ್ ವಾಲಟ್ಸ್ರ್, CEO ಮತುತ್ ಫಾಸೆಟ್ಕ್ೕಸನ್ ಸಹ ಸಂಸಾಥ್ಪಕ, ನನನ್ ಮಂಡಳಿಯ
ನಿದೆರ್ೕಶಕರ ದೀಘರ್ಕಾಲದ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಫಾಸೆಟ್ಕ್ೕಸ್ ಎಲಾಲ್ 50 ರಾಜಯ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಮತುತ್
ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ರಾಜಯ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನೊನ್ಂದಿಗೆ
ಒಪಪ್ಂದಗಳನುನ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನುನ್ ಮಾಡುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿಲ್
ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಸೆಟ್ೕಟ್ ಬಾಗಾರ್ಗಿ, ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ವಕೀಲರ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಘಟನೆಯು,
ಫಾಸೆಕ್ೕಸಸ್್ ಅನುನ್ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನುಬದಧ್ ಹೆಸರನಾನ್ಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ
ಬಾನರ್ಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಸದಸಯ್ತವ್ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಫಾಸೆಟ್ಕ್ೕಸ್ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಫಾಸೆಟ್ಕ್ೕಸ್ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಮಾರಾಟಗಾರರನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಿತು ಮತುತ್ ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ವಕೀಲರಿಗೆ
ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನುಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡೆಗ್ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು
ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ "ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ" ಬಳಸಲು ಫಾಸೆಕ್ೕಸ್
ಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ನಾವು ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆವು. ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ನಮಮ್ ವಿವರಣೆಗಳನುನ್
ತಳಿಳ್ಹಾಕಿದರು ಮತುತ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳಲಿಲ್ನ ಪರ್ತಿಗಳು ಸಾಕಾಗಿದದ್ವು ಎಂದು ತಿಪುರ್ ನಿಡಿದರು.
ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಾನೂನುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಮ್ ನಾಯ್ಯಾಂಗ
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ಸಾರಾಂಶವನುನ್ ಬರೆದ ವೇಳೆ, ಆ ಸಾರಾಂಶವು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನ ಅಧಿನದಲಿಲ್ರುತತ್ದೆ ಎಂಬ
ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒತುತ್ ನೀಡಿದರು. ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ವಿತರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗೆಗ್
ಯಾವುದೇ ಉಲೆಲ್ೕಖಪಡಿಸುವುದನುನ್ ತಡೆಯಲು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ನನನ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಫೆಡರಲ್ ತಡೆಯಾಜೆಞ್ಯಿಂದ ನನನ್ನುನ್ ತಡೆಯಲಾಯಿತು.

ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಖಾಸಗಿ-ನಿಮಿರ್ತ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ವೆ ಎಂಬ
ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಆದರೇ ನಮಮ್ ವಾದವು ಜಾಜಿರ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ
ಕೋಡ್ ಕೆಲವು ಅನಧಿಕೃತ ಖಾಸಗಿ ಸಂಕಲನ ಅಲಲ್ ಎಂದು ಆಗಿತುತ್, ಇದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಣಾರ್ಯಕ
ಮತುತ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ, ಜಾಜಿರ್ಯಾ ರಾಜಯ್ದ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತುತ್.
ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿಭಾಗ 1-1-1 ಜನರು ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಕಲನಗಳನುನ್
ಸಲಹಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ "ತಮಮ್ ಅಪಾಯಕಾಕ್ಗಿ" ಮಾಡುತಾತ್ರೆ .

ನಾವು ಈಗ ಹನೊನ್ಂದನೇ ಸಕೂಯ್ರ್ಟಾಗ್ಗಿ U. S. ನ ಕೋಟರ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ಗೆ ತೆರಳಿದೆವು . ಇ
ಪರ್ಕರಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತ್ತುತ್. ನಾವು ಏಪಿರ್ಲ್ 7, 2017 ರಂದು
ಮನವಿಯನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದೆವು, ನಮಮ್ ಮನವಿಯ ಸಂಕಿಷ್ಪತ್ ಫೈಲ್ ಮೇ 17 ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ
ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಮಥರ್ನೆಗೆ ತಯಾರಿದದ್ರೋ ಅವರು ಫರ್ಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಟ್ರ್ ಗೆ ಮೇ 24
ರವರೆಗೆ ಮನವಿಯ ಸಂಕಿಷ್ಪತ್ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತುತ್.

ನಮಮ್ ಪರವಾಗಿ ಮೂರು ಬಿರ್ೕಫಗ್ಳನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಲಾಗಿತುತ್ . ಮೊದಲನೆಯದು ನಾಗರಿಕ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್
ಸಮುದಾಯದಿಂದಾಗಿತುತ್, ಅದರಲಿಲ್, ACLU ಮುನನ್ಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು,ಜೊತೆಗೆ ಸದನ್ರ್ ಪಾವಟಿರ್ ಲಾ
ಸೆಂಟನರ್ಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಸಾಟ್ಯ್ನೊಫ್ೕಡ್ರ್ ಲಾ ಸೂಕ್ಲ್ ಲಿಗಲ್ ಕಿಲ್ೕನಿಕ್ ಸಾಮಾನಯ್
ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಲಿಲ್ ಪರ್ಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಲಾಭರಹಿತ ಮತುತ್
ಲಾಭೋದೆದ್ೕಶವಿಲಲ್ದ ನವೀನ ಗುಂಪುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತೊತ್ಂದು ಬಿರ್ೕಫ್ ಸೇರಿಸಿತು. ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಜಾಞ್ನ, ಪರ್ಮುಖ ವಾಷಿಂಗಟ್ನ್, ಡಿ. ಸಿ. ನೀತಿ ಸಮೂಹವು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್
ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾ ಲೈಬರ್ರೀಸ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಸಂಘಗಳು ಕಾನೂನು
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಮತುತ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಸಂಗರ್ಹವು, ನಮಮ್ ಪರವಾಗಿ ಬಿರ್ೕಫ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು.
ಇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ಪರ್ದಶರ್ನವಾಗಿತುತ್. ಆಗ ನನಗೆ ಸಂತಸವಾಯಿತು.

ನಮಮ್ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜಯ್ಕೆಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಜೂನ್
30, 2017 ರಲಿಲ್ ತಮಮ್ ಬಿರ್ೕಫ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು. ರಾಜಯ್ದ ಸಮಥರ್ನೆಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲಲ್ . ಕೊನೆಗೆ
ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಅಮಿಕಸ್ಬಿರ್ೕಫಗ್ಳು ಸಲಿಲ್ಸಲಿಲಲ್.

ACLU ಮೌಖಿಕ ವಾದವನುನ್ ಸೇರಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳುವ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ವಿಶೇಷ
ಚಲನೆಯೊಂದನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿತು. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪಿಪ್ದೆದ್ೕವೆ! ಅವರು ನನನ್ ವಕೀಲ ಎಲಿಜಬೆತ್
ರೇಡರ್ ಆಲಸ್ಟ್ನ್ ಹಾಗೂ ಬಡ್ರ್, ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಕಾನೂನು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಜೊತೆ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್ ತಜಞ್ ಸೇರುತಾತ್ರೆ. ಮತುತ್ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅವರ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್
ಮೆಚುಚ್ತೆತ್ನೆ.

ಅಟಾಲ್ಂಟಾಕೆಕ್ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆರಳಿದೆದ್ ಏಕೆಂದರೇ ಮೊದಲು ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್
ಕುಳಿತುಕೊಳಳ್ಲು. ಜೋತೆಗೆ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಮೌಖಿಕ ವಾದವನುನ್ ಹೇಗೆ ನಿವರ್ಹಿಸುತಾತ್ರೆ
ಎಂಬುದನುನ್ ಗಮನಿಸಲು. ಮೇಲಮ್ನವಿ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್, ನೀವು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ "ಬಿಸಿ ಬೆಂಚ್"
ಪಡೆಯುತಿತ್ೕರಿ, ಅಂದರೆ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಬಹಳಷುಟ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಕೇಳುತಾತ್ರೆ. ವಾಸತ್ವವಾಗಿ,
ಕೆಲವೊಮೆಮ್ ವಕೀಲರು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಅಡಿಡ್ಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು "ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ಇದರಿಂದ
ಕುಷಿಯಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೆಳುತಾತ್ರೆ ಆದರೇ ನಾಯ್ಯದೀಶರು ಅದಕೂಕ್ ಮುಂಚೆಯೇ
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ಪಾರ್ರಂಭಿಸುತಾತ್ರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಮತುತ್ ಮೂರು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ತಮಮ್
ವಕೀಲರನುನ್ ಇರಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ನಾನು ಆನಂದಿಸುತಿತ್ದೆದ್.

ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಗುರುವಾರ ನಮಮ್ ತಿರುವು, ನಾವು ಮೂರು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರ ಸಮಿತಿಯ
ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಿದಧ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ನಮಮ್ನುನ್
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಜಾಜಿರ್ಯಾ ರಾಜಯ್ವನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಧಿಕೃತ
ಸಂಹಿತೆಯಲಿಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ಬಯಸದೆ ಇದದ್ಲಿಲ್ ರಾಜಯ್ವು ಏಕೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದದ್ರು. ಇಡೀ ಕೋಡ್ ಕಾನೂನಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ
ಕೋಡಿನ್ಂದ ವಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತುತ್ ಪದಗಳು ಅಥರ್ವನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ
ಅಥೆರ್ೖಸಿಕೊಳುಳ್ವ ರಾಜಯ್ಗಳು. ಅವರು ಕೋಡ್ ಲಭಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್ ಕೇಳಿದರು.

ನಾವು ಮೃದುವಾದ ಸವಾರಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಲಿಲಲ್, ಆದರೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್. ಬಹುಶಃ ಅವರು
ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ಒಪುಪ್ವುದಿಲಲ್, ಆದರೆ ಕನಿಷಠ್ ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಯ್ವು ಅದನುನ್ ಏಕೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ
ಲಭಯ್ವಿರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳಿಲಲ್ದೆಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಕೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ್ವಾಗಲಿಲಲ್.

ಮೌಖಿಕ ವಾದವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು, ಆ ವಾರದಲಿಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಕೇಳಿದ ಬೇರೆ
ಪರ್ಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡಡ್ದಾದ ವಾದ ನಮಮ್ದಾಗಿತುತ್. . ಕೊನೆಯಲಿಲ್, ಮುಖಯ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಎ
ದದ್ರು ಮತುತ್ "ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪರ್ಕರಣ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನುನ್ ಸಕಾರಾತಮ್ಕವಾಗಿ
ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರ ಆಸಕಿತ್ದಾಯಕ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಇಷಟ್ವಾಗುತತ್ವೆ . ಆದರೇ ನೀವು ಇಲಿಲ್
ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾರಿರಿ. ಆದರೇ ನಾನು ನಾಯ್ಯಲಯದಿಂದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಬಂದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮ್ ಬಳಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಾನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗ್ 6 ಘಂಟೆಗೆ
ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾದ ಕಡೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ.

"ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್ ಆರ್ ಲಾ" ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಕೇಸ್

ನಮಗೆ ಇನೊನ್ಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಿತುತ್,ಇದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಡಿಸಟ್ಟ್ರಿಕಟ್್
ನ ಯು ಎಸ್ ಕೊಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ ನಲಿಲ್ತುತ್. ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ದೊಡಡ್
ಪರ್ಕರಣವಾಗಿತುತ್. ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ
ನೋಡಿದೆದ್ೕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಖರಿದಿಸಿ ಅವುಗಳನುನ್
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್,ಅಪಾಯಕಾರಿ
ವಸುತ್ಗಳ ಸುರಕಷ್ತೆ, ಕಾಖಾರ್ನೆಯಲಿಲ್ ಕಾಮಿರ್ಕರ ಸುರಕಷ್ತೆ, ನೀರಿನಲಿಲ್ ಸೀಸದ ಪರೀಕೆಷ್ಗೆ ಬಳಸುವ
ವಿಧಾನಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಫೆಡರಲ್ ಹಾಗು ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಕಾನೂನಿನಲಿಲ್
ಸೇರಿಸಲಾಗಿತುತ್., ನಾನು ಅಂತಹ 1,400 ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ.

ಈ ಕಾಯರ್ಯು 2008 ರಲಿಲ್ ನಾನು ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ಪೋಸಟ್್
ಮಾಡಿದಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು,ಅದನುನ್ ನಾನು $ 979. 95 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆದ್. 2012 ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ, ನಾನು
ಎಲಾಲ್ ರಾಜಯ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್ ನ ಜೋತೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್,ಅಗಿನ್, ವಿದುಯ್ತ್, ಇಂಧನ
ಅನಿಲ ಮತುತ್ ಇತರ ಕೋಡ್ ಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಗತಯ್ವಿರುವ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನಾನು ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆ,ಅದರಲಿಲ್ ಗಲಫ್್ ಆಫ್
ಮೆಕಿಸ್ಕೋ ಮತುತ್ ಆಕಿಟ್ರ್ಕ್ ಸಾಗರ, ರೈಲೊರ್ೕಡ್ ಸುರಕಷ್ತೆ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಟಿಕೆ ಸುರಕಷ್ತಾ
ಮಾನದಂಡಗಳ ಮತುತ್ ಶಿಶುಗಳ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು, ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳನುನ್ ತಡೆಯಲು ಕಾನೂನು
ಅಗತಯ್ತೆಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾರ್ ಸೀಟಗ್ಳು, ಕಿರ್ಬಸ್್, ಪೆಲ್ೕಪನಸ್್, ಸಾಟ್ರ್ಲಸ್ರ್, ಸಿವ್ಂಗಗ್ಳು ಮತುತ್
ಸಾನ್ನ ಟಬುಬ್ಗಳಿದದ್ವು.
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123



2013 ರಲಿಲ್ ಮೂರು ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಈ ನೂರಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚುಚ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸುರಕಷ್ತಾ
ಕಾನೂನುಗಳಿಗಾಗಿ ನನನ್ ಮೇಲೆ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಿದವು, ಮುಂದಿನ ವಷರ್ಇನೂನ್ ಮೂರು
ಪರ್ತಿವಾದಿಗಳು ಎರಡನೇ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಈಆರು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ನಾಲುಕ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ
ಬಿಳಿ ಶೂ ಕಾನೂನಿನ ಜೊತೆ ಇ ಎರಡು ಪರ್ಕರಣಗಳು ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಒಟಾಟ್ಗಿ ಪರ್ಗತಿ
ಹೊಂದಿದದ್ವು.

ನಮಮ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನಾನ್ಭಿಪಾರ್ಯ ಇನೂನ್ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಹಂತಕೆಕ್ ತಲುಪಿರಲಿಲಲ್.
ಯಾವ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ನನನ್ ಮೇಲೆ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿತೊತ್ೕ ಅವೆಲಲ್ವು ದೇಶದ
ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗೂಯ್ ಫಿಯಾರ್ದಿಗಳು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ತಮಮ್ ಇಷಟ್ದ ಪರ್ಕಾರ ಉಚಿತ
ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಬಳಸಲು ವಿಶೇಷ ಹಕುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಸಕಾರ್ರೇತರ ಅಥವ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತಯ್ವಿದದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲು
ಅವರ ಬಳಿ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಅನುಮತಿ ಮನ ಬಂದಂತೆ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ತಮಮ್ ವಗರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸೂತರ್ಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಲದಿಂದ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನುನ್ ಸಾಕ್ನ್ ಮಾಡುವುದು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್
ಹಾಕುವುದು ಅಷುಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮ್ ಸಕಾರ್ರವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಿಸುತುತ್ದೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಸ್ರ್ ಆಪ್ ಲಾ ಇತೊತ್ೕ ಅವುಗಳು
ಈಗ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಮಾರಾಟಮಾಡುವಂತಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತಿತ್ಗಳು
ಹೊರಬಂದಿದದ್ವು. ಅಮೆಜಾನ್, ಅಬೆಕಸ್್, ಮತುತ್ ಇಬೇಗಳಲಿಲ್ ಬಳಸಿದ ಪುಸತ್ಕ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯನುನ್
ನಾನು ಈ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟಗ್ಳ ಅನೇಕ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದ್ನೆ.

ಒಮೆಮ್ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಅದನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಲು ವಾಯ್ಪಕ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ
ಹೋಗಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಎಲಾಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಯ್ರೆಕಟ್ರ್ ರೆಕಗಿನ್ಷನ್
(ಒಸಿಆರ್) ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು. ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಕವರ್ ಹಾಳೆಯನುನ್
ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಕಾನೂನಿನಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಒಪಪ್ಂದದಲಿಲ್
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದುಅದರಲಿಲ್ ಹೇಳಲಾಗಿತುತ್. ಸುರಕಷ್ತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು
ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಲ್, ನಾವು ಆಧುನಿಕ HTML ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಕೋಡ್ ಗಳಲಿಲ್ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆದ್ೕವೆ,
ರೇಖಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಮರುಮಾದರಿ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ, ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟಗ್ಳನುನ್ ಕೋಡೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ್,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೃಱ ಟಿ್ಹೀನ ಜನರಿಗೆ ನಾಯ್ವಿಗೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್
ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟಗ್ಳನುನ್ ನಮಮ್ ಸೈಟ್ ಮತುತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಂತಹ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪರ್ವೇಶ
ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ತಮಮ್ ಎಲಲ್ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟಗ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ತನನ್ ಸೈಟನ್ಲಿಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲಿಲ್
ಇನನ್ಷುಟ್ ಉಪಯುಕತ್ತೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸಿತು, ಅವುಗಳನುನ್ ಇಬುಕ್ ಸವ್ರೂಪಗಳಾಗಿ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಗೂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು,
ಮತುತ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಮ್ ಕಾಮೆಂಟಗ್ಳು ಮತುತ್ ವಿಮಶೆರ್ಗಳನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಬಹುದು.

ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಖುಷಿಪಟಿಟ್ರಲಿಲಲ್ ಹಾಗೂ ದಾವೆ ತೀವರ್ವಾಗುತಿತ್ತುತ್,2015ರಲಿಲ್ ನಮಗೆ 23
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನಾತಮ್ಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೆಕಾಯಿತು. ಅದರಲಿಲ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಾನು
ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ,ನನನ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪರ್ತಿ ದಿನ ಪರ್ಶಾನ್ವಳಿ 12-14 ತಾಸು ನಡೆಯುತಿತ್ತುತ್, ನನನ್ ಪರ
ನಾಲುಕ್ ವಕೀಲರು ಇದದ್ರು,ಅವರ ಪರಆರು ವಕೀಲರು ಇದದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟ್ೕನೊಗರ್ಫರ್ ಮತುತ್
ವಿಡಿಯೋಗರ್ಫರ್ ಇದದ್ರು. ವಿಚಾರಣೆ ತೀವರ್ ಗೊಳುಳ್ತಿತ್ತುತ್.
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ನಾವು ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆವು,ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ನಮಮ್ ತಕರ್ದಿಂದ
ಸಹಮತರಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಅವರು ಈ ಎಲಲ್ "ಕಾನೂನು" ಇದೆ ಎಂದು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು ಆದರೇ ಅವರ
ಪರ್ಕಾರ ಒಂದುವೇಳೆ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಟಿಟ್ಲಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ
ಅವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನನುನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತುತ್. ಒಂದು ಹಂತದಲಿಲ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ನಮಗೆ
"ಬೆಟಟ್ದಮೇಲಿರೋ ದೊಡಡ್ ಬಿಳಿ ಕಟಟ್ಡ "(U. S. Capitol. )ನ ಬಾಗಿಲು ತಟಟ್ಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ನಾವು ಫೆಬರ್ವರಿ, 2017 ರಲಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ನ ನೋಟಿಸ್ ಹೂಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಡಿಸಿಟ್ಕ್ ಆಫ್
ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತತ್ವೆ,ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಸಮಯ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಗಸಟ್್ ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ನಮಮ್ ಫೈಲ್ ನ
ಬಿರ್ೕಫ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆವು. ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ ನ ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ನಮಮ್ ನಾಯ್ಯಮಿತರ್ ಸಾರಾಂಶ (ಅಮಿಕಸ್್
ಬಿರ್ೕಫಸ್್) ದಾಖಾಲಾಯಿತು. ನಮಮ್ ಪರ್ದಶರ್ನ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿತುತ್ . ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೈಬರ್ರಿ
ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾ ಲೈಬರ್ರೀಸ್ ನ ಖಾಯ್ತ ಕಾನೂನು
ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಮತುತ್ ಕಾನೂನು ಗರ್ಂಥಾಲಯ ದ ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಸಹ ಸೇರಿದದ್ರು.

ಈ ಬಿರ್ೕಫ್ ನಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಮಾಜಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸತ್ಕಾಷ್ರಗಳು ಇದದ್ವು. ಅದರಲಿಲ್ ಜಾಜ್ರ್
ಬುಶ್ ರವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲಪ್ಟಟ್ ರೇಮಂಡ್ ಮೊಸೆಲ್ ಸಹ ಇದದ್ರು. ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಡರಲ್ ರೆಜಿಸಟ್ರ್ ನಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ಆಫ್
ದ ಯು ಎಸ್ ಸಹ ಆಗಿದದ್ರು. ಫೇಡರಲ್ ರೆಗೂಲೆಶನ್ ಕೋಡ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕೃತ
ಜನರ್ಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲು,ಆಫಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ರೆಜಿಸಟ್ರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪಬಿಲ್ಶಿಂಗ್ ಆಫಿಸ್ ನ
ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಾತ್ನೆ. ಇವರು ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಅಧಿಕೃತ
ಜವಾಬಾದ್ರರಾಗಿದದ್ರು,ಮತುತ್ ಇವರೇ ನನನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು.

ನನನ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್ ಜಾನ್ ಡಿ ಫಾಡೆಸೆಸ್ೕಟ, ರಾಬಟ್ರ್ ರೀಚ್, ಮಾಜಿ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ ಲೇಬರ್, ಮತುತ್
ಡಾ ಡೇವಿಡ್ ಮೈಕೇಲಸ್್,ಸಹ ಸೇರಿದದ್ರು,ಈ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನನುನ್ ತಿಳಿಯ
ಬಯಸುವ ಸಾಮಾನಯ್ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುಮತಿಪಡೆಯಬೆಕೆಂಬುದು ತಪುಪ್
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದದ್ರು . ಇದನುನ್ ಜಾನ್ ಫಾಡೆಸಟ್ ರವರು ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮಾತುಕತೆಯಲಿಲ್ ಒಂದು
ಹುಚಾಚ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತೊತ್ಂದು ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರ ಗುಂಪು ಸಹ ಬಿರ್ೕಫ್ ಸಲಿಲ್ಸಿತು, ಕಾಂಗೆರ್ಸಿನ ಲೊಫೆಗ್ರ್ನ್ ಮತುತ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸಿಸ್ಗ
ಇಸಾಸ್ ಕಾನೂನು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಮಮ್ ಪರವಾಗಿ ಬಿರ್ೕಫ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು.
ಎರಡೂ ಸದಸಯ್ರು ಹೌಸ್ ನಾಯ್ಯಾಂಗ ಸಮಿತಿಯಲಿಲ್ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ್ಸಿದಾದ್ರೆ,
ಮತುತ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸಿಸ್ಗ ಇಸಾಸ್ ಕೋಟಸ್್ರ್,ಇನಟಲೆಕುಚ್ವಲ್ ಪಾರ್ಪಟಿರ್ಮತುತ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ
ಉಪಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿರಾಗಿದದ್ರು,ಈ ವಿಷಯ ಅವರ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರದ
ಕಾಯರ್ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಲಿಲ್ ಬರುತತ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿತುತ್.

ನವೆಂಬನರ್ಲಿಲ್, ಫಿಯಾರ್ದಿಗಳು ತಮಮ್ ಬಿರ್ೕಫ್ ದಾಖಲೆಯನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದರು. ಅವರು ತಮಮ್ಪರ ಒಂದು
ಹೊಸ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಜಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್
ಜನರಲ್ ಆಗಿದದ್ರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲಿಲ್ ಅವರ ಅನಯ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರು ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಅಧಿಱಾಟ್ನ (ಎಸಾಟ್ಬಿಲ್ಶ್ ಮೆಂಟ್) ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿತುತ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ಇನುಶ್ರೆನಸ್್
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತುತ್ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಟೆರ್ೕಡಾಮ್ಕ್ರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಎರಡೂ ಬಿರ್ೕಫ್
ಗಳನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೆಂಟಲ್
ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾಸಿಪ್ಟಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಸೇರಿಕೊಂಡವು.

ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಹತುತ್ ಇತರ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್
ಸಹ ಅಮಿಕಸ್ ಬಿರ್ೕಫ್ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಅದರಲಿಲ್ ಜಿನಿವಾದಲಿಲ್ನ ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಆಗರ್ನೈಸೇಶನ್
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125



ಫಾರ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡೆರ್ೖಸೇಶನ್ ಸಹ ಇತುತ್. ಅವರ ತಕರ್ ಸರಳವಾಗಿತುತ್, ನಮಗೆ ದುಡಿಡ್ನ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ,
ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಕಾನೂನಿನ ಮಾರುವ ಹಕುಕ್ ನಮಗೆ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ

ಸುರಕಷ್ತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಉತಾಪ್ದಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್.

ನಾನು ಇ ತಕರ್ದಿಂದ ಸಹಮತವಾಗಿಲಲ್. ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಕಿಣರ್ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತತ್ದೆ. ಆದರೇ ಕೆವಲ ಕೆಲವು ಕಾನೂನೂಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತತ್ವೆ. ಎಲಾಲ್
50 ರಾಜಯ್ಗಳಲಿಲ್ ನಾಯ್ಶನಲ್ ಇಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಕಾನೂನು ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆಕ್ ಬಂದಾಗ, ಅವರು
ಹೆಮೆಮ್ಯಿಂದ ವಾಷಿರ್ಕ ವರದಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಪತಿರ್ಕಾ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತಾತ್ರೆ . ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್್ರ್
ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಶೀಘರ್ ಗತಿಯಲಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗುತತ್ವೆ.
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನರ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅವರು
ತಮಮ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಮಾರಾಟಮಾಡುವುದರಲಿಲ್ ಭಾರಿ ಪರ್ಯೋಜನವನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ .

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗಯ್ವಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲಲ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡಡ್
ಹಣವೆಂದರೆ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಸಟಿರ್ಫಿಕೆಶನ್ ಗೆ ಸಿಗುತತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಲಬ್್ ಮತುತ್ ವಾಶಿಂಗ್
ಮಶಿನ್ ನ ಗಾರ್ಹಕರು ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಾದ ಅಂಡರೆರ್ೖಟರ್
ಲಾಯ್ಬೋರೇಟರೀಸ್, ಪರ್ತಿ ವಷರ್ ಎರೆಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ
ಪರ್ಮಾಣಿಕರಣದ ರೆವುನೂಯ್ದಿಂದ ಪಡೆಯುತಾತ್ರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಬಹುಪಾಲು ಬೂಯ್ರೋ
ಆದಾಯವು ತಮಮ್ ಕಡಾಡ್ಯ ಪರ್ಮಾಣೀಕರಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುತತ್ದೆ. ಪರ್ಮಾಣೀಕರಣದ
ಜೊತೆಗೆ, ಕೈಪಿಡಿಗಳು, ತರಬೇತಿ, ಸದಸಯ್ತವ್ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಲಾಭದಾಯಕ ಆದಾಯದ
ಸಿಟ್ರ್ೕಮಗ್ಳು ಸಹ ಇವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನಡಿ ತರಲು
ತಯಾರಿಸಾಗುವುದಿಲಲ್. ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ್ ಬರುತತ್ವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಉದಯ್ಮದ ಸದಸಯ್ರು
ಕಾನೂನನುನ್ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾದ್ರೆ,. ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ದೊಡಡ್ ಮೊತತ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್, ದೊಡಡ್ ಹಣವು ಉದಯ್ಮವು "ನಾವು ಕಾನೂನನುನ್
ಅನುಸರಿಸುತೆತ್ೕವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ.

ದೊಡಡ್ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಮತೊತ್ಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ,ಅದು ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣ ಬೇಕಾದುದು ಏಕೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ, ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ
ದುರಾಸೆಯವರಾಗಿದಾದ್ರೆ . ರಾಸ್ ಪೆರೋಟ್ ರವರು ಓವಪೆರ್ೕಯಡ್್ ಮತುತ್ ಆಲಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತೊತ್ಂದು ಬಾಯ್ಚ್ ನ ಬಗೆಗ್ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ "ದಪಪ್, ಸಂತೋಷಿತ,
ಮತುತ್ ಸವ್ಲಪ್ ಅವಿವೇಕಿ . "ಯಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿಟ್ದದ್ರು . ಅಮೇರಿಕಾದನಾಯ್ಶನಲ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಇನಸ್್
ಟಿಟೂಟ್, ಎಲಾಲ್ ಇತರ ಗುಣಮಟಟ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಬರೆದ ನೋಂದಾಯಿತ ಎಸ್ ಇದದ್ರು ಆಂತರಿಕ
ಆದಾಯ ಸೇವೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ಮಾಣೀಕೃತ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಚಾರಿಟಿ ಅವರು 2015 ರಲಿಲ್ $ 44. 2
ಮಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯವನುನ್ ಗಳಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಆ ಆದಾಯದ ಮಿಲಿಯನಗ್ಟಟ್ಲೆ ಡಾಲಗರ್ಳು ಕೆಲವು
ಹಿರಿಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರನುನ್ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೋಗುತತ್ವೆ. ಸಿಇಒ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಂಬಳದಲಿಲ್ $ 2
ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುನ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ಹಿರಿಯ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ನಿಮಮ್ನುನ್ 35-ಗಂಟೆಗಳ
ಕೆಲಸ ಎಂದು ಪಟಿಟ್ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಾಯ್ಶನಲ್ ಫೈರ್ ಪೊರ್ಟೆಕಷ್ನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ತಮಮ್ ಕೊನೆಯ ಸಿಇಒಗೆ ಪರ್ತಿ ವಷರ್ಕೆಕ್ $ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನುನ್ ಪಾವತಿಸಿಲಲ್, ಅವರು
ನಿವೃತತ್ರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿವೃತಿತ್ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು.

ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಟರ್ಸಟ್್ ಗೆ ಈ ಪರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಮೊತತ್ವೇ ಸರಿ. ಅವರು ಹಣಕಾಕ್ಗಿ
ತಮಮ್ ಸೇವೆಯ ಅಥರ್ವನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ನಾನು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿಸುತೆತ್ೕನೆ, ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಹೆಚಿಚ್ನದಾಗಿ ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಸಂಕೇತಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಹೊರಡಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನಂಬಲಾಗದ ಪಯಾರ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನುನ್
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ಮಾಡುತಾತ್ರೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸವ್ಯಂಸೇವಕರು ಮಾಡುತಾತ್ರೆಯೇ ಹೊರತು
ಅಧಿಪತಯ್ದಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೇತನ ಇರುವ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರಲಲ್. ಯಾರಿಗು ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್
ಕೋಡ್ ಬರೆಯಲು ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲಲ್, ಇದು ದೊಡಡ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮತುತ್ ಲೋಕಲ್ ನೌಕರರು
ಸೇರಿದಂತೆ, ಸವ್ಯಂಸೇವಕರು ಸಾವಿರಾರು ವೃತಿತ್ಪರ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಅಥರ್ದಲಿಲ್
ಔಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

…

ನಾನು ಇಲಿಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿಸುತೆತ್ೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ನನನ್ ಕಾನೂನಾತಮ್ಕ
ವಿವಾದದಲಿಲ್ ಹೆದಾದ್ರಿಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಲಾ ಫಾಮ್ರ್ ನ
ಯೋಗದಾನವಿದೆ . ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲಾಲ್ ಬಿರ್ೕಫಗ್ಳನುನ್ ಒದಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ,ಮತುತ್ ನಾನು
ಕಾನೂನು ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಮತುತ್ ನನನ್ ಪರ್ಕರಣದ ಯೋಗಯ್ತೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ನನಗೆ ಶಿಕಷ್ಣ ನೀಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ
ಅಗಾಧ ಸಮಯವನುನ್ ನಾನು ಖಚುರ್ ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತುತ್
ಶೇಖರಣೆಯ ತೀವರ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾನು ಇದರಲಿಲ್ ತೀವರ್ವಾಗಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದ್,ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತತ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದಿಲಲ್, .
ವಕೀಲನಾಗಿಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ (ನನನ್ ಮೊದಲ ವಷರ್ವನುನ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಜ ಟೌ್ರ್ನ್
ಲಾ ಸೂಕ್ಲಿನ್ಂದ ನಾನು ಹೊರನಡೆದೆ), ನನನ್ ನಾಯ್ಯವಾದಿಗಳನುನ್ ಮೂಖರ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳಿಂದ ಮತುತ್
ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾನು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನನನ್ ಪರ್ಕರಣದ ಸತಯ್
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತುತ್ ನಾನು ಕಷಟ್ಪಟುಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ, ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ

ನೀವು ಕಾನೂನು ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಳುಳ್ವಾಗ ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತಾತ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಲ್ೖಂಟ್
ಆಗಿದಿದ್ೕರಿ ಮತುತ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತುತ್ ಅವರು ನಿಮಮ್ ಆದೇಶಗಳನುನ್
ಕೈಗೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. ಆದರೇ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಿಲಲ್. ವಕೀಲರು,ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನನ್
ಜೊತೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ದಾವೆದಾರರಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ಅನಂತ ಹೆಚುಚ್
ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ, ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕೇಸ್ ನ ವಾಸತ್ವಿಕತೆ ಏನು ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ನಿಮಮ್ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀವು ಆಜೆಞ್ ನೀಡುವ ಕಲಪ್ನೆ ಮತುತ್ ಕಾನೂನುಬದಧ್ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ದ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್
ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ನಿವರ್ಹಿಸುತಾತ್ರೆ. ವಿಶವ್ದಾದಯ್ಂತದ ಒಂಬತುತ್ ಪರ್ಮುಖ ಕಾನೂನು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸಲು ಸಮಮ್ತಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸಹಮತವಾಗಿದೆ.
2015 ರಲಿಲ್, ಅವರು $ 2. 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಯದ ರೂಪದಲಿಲ್ ಕೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದರು, 2016 ರಲಿಲ್ ಇದು $ 1. 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತುತ್ 2017 ರಲಿಲ್ ಅದು $ 1 ಮಿಲಿಯನಿಗ್ಂತ
ಹೆಚುಚ್. ಅವರ ಸಹಾಯವಿಲಲ್ದೆ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಪಂದಯ್ಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ ನಾನು
ಅದನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಲಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಕಳೆದುಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಯಿತು

ನಾನು ಪುನಃ ರಿಯಲ್ ಡಾಟಾದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ,ನನನ್ "ಬೆರ್ಡ್
ಲೇಬರ್"

ನವೆಂಬರ್ ಹತಿತ್ರ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಭಾರತದ ಉಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹೆಚಿಚ್ನ
ಪಾರ್ಮುಖಯ್ತೆಯ ಕಾಯರ್ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯದಾಗಿತುತ್, ಇದನುನ್ ನಾನು ಭಾರತದ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಕಾರ್ರ ಇನೂನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ತನನ್
ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ವಿದಾವ್ಂಸರು ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳುತಿತ್ದದ್ರು.
ಭಾರತದ ಆಕಿರ್ಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸವೆರ್ೕಯಿಂದ 4,450 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಾವು
ಸುಮಾರು 400,000 ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಒಟುಟ್ ಸಂಪುಟಗಳನುನ್ ಹಾಕಿದೆವು.
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ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಝೆಟಗ್ಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಸಮಯವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ವು. ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ
ಸರಕಾರದ ಗೆಝೆಟ್ ಕನನ್ಡಿಯಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಾಗಿತುತ್, ಪಬಿಲ್ಕ್ ಲೈಬರ್ರಿ
ರೆಪೊಸಿಟರಿಯಲಿಲ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾವ್ತಂತರ್ದ ಮುಂಚಿನ ನೂರಾರು ಹಳೆಯ ಗೆಜೆಟಗ್ಳನುನ್ ನಾನು
ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ, ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಕೆಕ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕಠಿಣ ಭಾಗವೆಂದರೆ,
ಸಕಾರ್ರದ ಮತುತ್ ಹಲವಾರು ದೊಡಡ್ ನಗರಗಳ ಗೆಜೆಟಗ್ಳು.

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಒಡಿಶಾ ಗೆಜೆಟ್, 43 ದಶಲಕಷ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪರ್ಕಟಣೆ.
ನಾನು ಪಿಜೆಫ್ ಫೈಲಗ್ಳಾಗಿ ಗೆಜೆಟನ್ 38,073 ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ತಂದುಕೊಟಟ್ ಸಿಕ್ರ್ಪಟ್್ ಅನುನ್ ಬರೆದಿದೆದ್ೕನೆ.
ಆದರೆ, ಆ ಸಿಕ್ರ್ಪಟ್್ ನಡೆಯುತಿತ್ದದ್ ನಂತರ, ನಾನು ಕೆಲವು ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಎಳೆದಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಒಡಿಯಾ
ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಡತದಲಿಲ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲಲ್ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯೊಂದನುನ್ ಅವರು
ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೈಲನ್ಲಿಲ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾಗಿ
ಫೈಲನ್ಲಿಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾದ ಫಾಂಟಾಗ್ಗಿ ನಿಮಮ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಹುಡುಕುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ದುಬರ್ಲರಾಗಿದಾದ್ರೆ ಎಂದಥರ್.

ಬಹಳಷುಟ್ ಸಿಕ್ರ್ಪಟ್್ ಗಳ ಚಾಲನೆಯ ನಂತರ 35. 705 ಫೈಲ್ ಗಳಲಿಲ್ ನಾನು ಈ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಗೆ ಅದನುನ್ ಅಪೊಲ್ೕಡ್ ಮೊದಲು ಫಾಂಟ್
ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ. ಆದರೇ ನಿಮಮ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನಲಿಲ್ ಇರುವ ಫಾಂಟ್ ಅಸಪ್ಷಟ್
ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸೆಥ್ ಯಿಂದ
ಉತಾಪ್ದಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ . ಮತುತ್ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅದು ಎಲಿಲ್ಯೂ
ಸಿಗಲಿಲಲ್,ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಡಿಶಾದ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲಿಲ್ಸಿದೆ.

ಇತರ ರಾಜಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ ಇನೂನ್ ಕಷಟ್ಕರವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ಗೆಜೆಟ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ದೀಘರ್ ಪಟಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಚಯ್ಂಕ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು ಮತುತ್ ಆ ಸೂಚಯ್ಂಕ
ಫೈಲ್ ಪರ್ತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲೆಗ್ ನೇರವಾಗಿ URL ಅನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂಚಯ್ಂಕಗಳನುನ್ ಮೊದಲು ತರುವ
ಮೂಲಕ, ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಮತುತ್ ಫೈಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನುನ್ ಪಾಸ್ರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ,
ಎಲಾಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ತರಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅಲಪ್ಪರ್ಮಾಣದಾದ್ಗಿತುತ್. ಆದರೆ, ಹೆಚಿಚ್ನ
ರಾಜಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಲಿಲಲ್.

ಹೆಚಿಚ್ನ ರಾಜಯ್ದ ಗಾಯ್ಜೆಟಗ್ಳು PDF ಫೈಲ್ ಗಳ URL (ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ವಿಳಾಸ) ಅನುನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ
ಕೆಲವು ಮೈಕೊರ್ೕಸಾಫಟ್್ ಸವರ್ರ್ ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕಗರ್ಳನುನ್ ಆಧರಿಸಿವೆ. ಪರ್ತಿ ರಾಜಯ್ವೂ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್
ಪಡೆಯುವ ವಿಭಿನನ್ ಅಪಾರದಶರ್ಕವಾದ ಮಾಗರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್ ಎಂಬುದು ಸಮಸೆಯ್.
ದೆಹಲಿಯಂಥ ಪರ್ಮುಖ ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ಡಜನ್ ಅಧಿಕೃತ ಗಝೆಟಗ್ಳು ಇವೆ,
ಪರ್ತಿಯೊಂದು ರಾಜಯ್ಕೂಕ್ . ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರೂ ವಿಭಿನನ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಪೊರ್ೕಗಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ.

ನಾವು ಸಂಗರ್ಹಣೆಯಲಿಲ್ 163. 977 ಒಟುಟ್ PDF ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಗಳಿಸಿದೆದ್ವು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ನಮಗೆ 2018 ರಲಿಲ್ ಗಂಭಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆಕಿತುತ್. ಎಲಾಲ್ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್
ಉಪಯೊಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವಗಳನುನ್ ಅಪೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಬೆಕಿತುತ್. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್
ವಯ್ವಸಿಥ್ತವಾಗಿ ಜೊಡಿಸಬೇಕಿತುತ್. ಸಾಕ್ನ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೈಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಯ್ರೆಕಟ್ರ್ ನಜೊತೆ ಗೂಡಿಸಬೆಕಿತುತ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಲೈಬೆರ್ೕರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಮಾಡಲಿಕೆಕ್ ನಮಗೆ
ಅವುಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಡೌನ್
ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷುಟ್ ಫೈಲ್ ಗಳು ನಮಗೆ ವಯ್ವಸಿಥ್ತ ವಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು
ಗಂಭೀರ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಭರವಸೆ ಅತಯ್ವಶಯ್ಕ ಆಗಿತುತ್.

ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಉದೆದ್ೕಶವೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು ತಮಮ್ ಸಕಾರ್ರದ ಬಗೆಗ್
ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಫೆಡರಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾದ
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ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಜಿಸಟ್ನರ್ಲಿಲ್ ಇದು ಹುಟಿಟ್ಕೊಂಡಿತು. ಸುಪಿರ್ೕಂ ಕೋಟ್ರ್
ಸಕಾರ್ರದ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನನುವತರ್ನೆಯನುನ್ ಗೆರ್ೕಟ್ ಡಿಪೆರ್ಶನನ್ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಒಂದು ಗುಂಪು ವಿರುದಧ್
ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಆ ನಿಯಮಗಳು
ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಬಹುದು . ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಸಿದಧ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದಲಿಲ್ ಪರ್ಕರಣ ನಡೆಯಿತು.

ಸವೊರ್ೕಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರಾದ ಬಾರ್ಂಡಿಸ್ ರ ಒತಾತ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಒಬಬ್
ಹಾವರ್ಡ್ರ್ ಕಾನೂನು ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು "ಗವನರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಗೊನ್ರೆನಸ್್ ಆಫ್ ದ ಲಾ- ಎ ಪಿಲ್ೕ
ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪಬಿಲ್ಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕಿಸ್ಕುಟಿವ್ ಲಾಜಿಶೆಲ್ೕಶನ್" ಎಂಬ ಮೂಲ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆದರು.
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಯಿತು, ಇದರಲಿಲ್ ಎಲಾಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನಿಯಮಗಳನುನ್
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶೈಲಿಯಲಿಲ್ ಮೊದಲು ಪರ್ಕಟಿಸಲಾಗುವುದು,ಏಕೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಪರ್ಕಟವಾಗುತತ್ವೆ. ಇಡೀ ನಿಯಂತರ್ಣದ
ನಂತರ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ದಸಾತ್ವೇಜನುನ್ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್
ರೆಗುಯ್ಲೇಷನಸ್್, ಇ ಎಲಾಲ್ ತಿದುದ್ಪಡಿಗಳನುನ್, ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು ಮತುತ್ ಪಾಯಿಂಟಸ್ರ್ ಅನುವು ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಇಟುಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಫೆಡರಲ್ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಂತಿರ್ಕ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು
ನನನ್ ಹೋರಾಟದಲಿಲ್, ನಾನು ಫೆಡರಲ್ ರೆಗುಯ್ಲೇಷನಸ್್ ಕೋಡ್ ನಲಿಲ್ ಭಾರೀ ಅಂತರವನುನ್ ಬಯಲು
ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಫೆಡರಲ್ ರೆಗುಯ್ಲೇಷನಸ್್ ಕೋಡ್ ನ 30% ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತತ್ಮ
ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಓದದೆ ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾಟಿರ್ಯಿಂದ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಲಭಯ್ವಿಲಲ್ ಎಂದು
ನಾನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲಿಲ್ "ಉಲೆಲ್ೕಖದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ"
ಮಾದರಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತುತ್ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಪೂಣರ್ ಬಲದ ಕಾನೂನು, ಆದರೆ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ
ಅವು ಅಲಲ್. ಈ ಕಾಯರ್ವಿಧಾನದ ಉದೆದ್ೕಶವು ಮೂಲತಃ ಬಾಹಾಯ್ಕಾಶದಲಿಲ್ ಉಳಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ತು, ಆದರೆ
ಇದು ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತುತ್ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅನಾಯ್ಯದ
ಬಾಡಿಗೆಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ನನಗೆ ಸಂಯುಕತ್ ರಾಜಯ್ ಅಮೇರಿಕ ದಲಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಿರ್ಂಟಿಂಗ್ ನಲಿಲ್ ಬಹಳದಿನದಿಂದ ಆಸಕಿತ್
ಇತುತ್. ನಾನು ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ನ ರೂಪದಲಿಲ್ ಪರಿಚಿತನಾಗಲು ನನನ್ ಹೆಸರನುನ್ ಸಹ ನಮೋದಿಸಿದೆ.
ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪಿರ್ಂಟರ್ ಒಬಬ್ ವರಿಷಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾತ್ನೆ, ಅವನು ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಚಾರ
ಮಾಡಬಲಲ್ನು,ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಿರ್ಂಟಿಂಗ್ ಕಾಯರ್ಲಯ ದ ನಿದೆರ್ೕಶಕನಾಗಿರುತಾತ್ನೆ. ನನಗೆ ಆ
ಉದೊಯ್ಗ ಸಿಗಲಿಲಲ್ ಆದರೇ ನಾನು ಶಾಟ್ರ್ ಲಿಸಟ್್ ನಲಿಲ್ದೆದ್. ನಾನು ನೊಡಿದೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲಿಲ್
ರಾಷಟ್ರ್ಪತಿ ಯ ಕಾಮಿರ್ಕರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ,ಆ ಸಂಧಭರ್ದಲಿಲ್ ನಾನು ಪಿರ್ಂಟಿಗ್ ನ ಬಗೆಗ್
ಬಹಳಷುಟ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಮತುತ್ ಆ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಯಿತು.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮುದರ್ಣದಲಿಲ್ ನನಗೆ ಆಸಕಿತ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇ ಕೆಱ್ತರ್ದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆ
ನನನ್ ಸಂಪಕರ್ವಿತುತ್. ಇದರಲಿಲ್ ಜಾನ್ ಶೆರಿಡನ್ ಒಬಬ್ರು. ಇವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ್ಮ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ
ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳ ಆಶರ್ಯದಲಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಸಾರಕಾಕ್ಗಿ ಪಾರ್ಯಶಃ ವಿಶವ್ದಲೆಲ್ೕ ಉತತ್ಮ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ರಚಿಸಿದಾದ್ರೆ, ಇದು ಅದುಭ್ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಾಗಿದುದ್, ಇಂಗೆಲ್ಂಡನ್ಲಿಲ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಎಲಾಲ್
ಕಾನೂನುಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಪಠಯ್ವನುನ್ ನೊಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತತ್ದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮಾಯ್ಗಾನ್ ಕಾಟಾರ್ದ ಪಠಯ್ವನುನ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಮತುತ್ ಪುನಃ ಸಕಿರ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತುತ್
ಅದನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುವುದನುನ್ ನೋಡಬಹುದು.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ತನಕ ಪರ್ವೇಶದ ಪರ್ಶೆನ್ ಹುಟುಟ್ತಿತ್ದೆ, ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಸ್್,
ಗೌರಿ ಗೋಖಲೆ ಮತುತ್ ಜೈದೀಪ್ ರೆಡಿಡ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಲಿಲ್ ಇಬಬ್ರು ವಕೀಲರು,"ಎ ಪುಶ್ ಫಾರ್
ಪೊರ್ೕಸೆಡುರಲ್ ಸಟರ್ನಿಟಿ" ಪರ್ ವಿಂಟೆಜ್ ಎಶಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪತಿರ್ಕೆಗಳಲಿಲ್ ಒಂದು ಲೇಖನ
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ಪರ್ಕಟಿಸಿದರು. ಅದರಲಿಲ್ ಅವರು ನಿಯಮಗಳ ಮತುತ್ ವಿಧಾನಗಳ ಸಿಥ್ತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಪತೆತ್ಹಚಚ್ಲು
ಅಸಮಥರ್ನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಮಾನದಂಡದ ಪರ್ಕರಣದಲಿಲ್ ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಮತುತ್
ಸಹ-ಅಜಿರ್ದಾರನಾಗಿದದ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿನಾಹ್ ಅವರ ಆನೆಲ್ೖನ್ ಉಚಿತ ಸಂಗರ್ಹದ ನಾಯ್ಯಾಲಯ
ಪರ್ಕರಣಗಳು ಮತುತ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲಿಲ್, ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ತೀವರ್ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್
ಹೊಂದಿದದ್ವು. ಗುಣಮಟಟ್ ಪರ್ಕರಣದ ನಮಮ್ ಇತರ ಸಹ-ಅಜಿರ್ದಾರರಾದ ಶಿರ್ೕನಿವಾಸ್ ಕೊಡಾಲಿ,
ಅಧಿಕೃತ ಗೆಝೆಟಗ್ಳ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತುತ್.

ನಾವು ಒಬಬ್ಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲಲ್ . 2017 ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ ನಲಿಲ್, ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕೋಟ್ರ್ ನ ಗೌರವಾನಿವ್ತ
ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಅವರು ಕಾನೂನಿ ತನಕ ಪರ್ವೇಶದ ಸಿಥ್ತಿಯ ಬಗೆಗ್ ಆಲಿಸಿದದ್ರು.
ಒಂದು ಉತತ್ಮ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಿ ಯೆಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ್ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಎಲಲ್
ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುನ್ ಒಂದು ಪೊಟರ್ಲ್ ನಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಿ. ಆದೇಶದಲಿಲ್ ಇ ಮಾತು
ಉಲೆಲ್ೕಖಿತವಾಗಿದೆ ಕಾನೂನನುನ್ "ಮಶೀನ್ ರೀಡೆಬಲ್ ಪಿಡಿ ಎಫ್ ಫಾಮೆರ್ೕಟ್" ನ ರೂಪದಲಿಲ್
ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೇ ಅದನುನ್ ದೊಡಡ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ, ರೂಪಾಂತರ HTML ಗೆ,
ಉತತ್ಮ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಮತುತ್ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತುತ್ . 2018 ಮತುತ್ ಅದಕೂಕ್
ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಪರ್ದೇಶವು ಮಹತವ್ದ ಗಮನವನುನ್ ಪಡೆಯುತತ್ದೆ ಎಂಬುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಏಕೆ ನಾನು ಸಕಾರ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ನಿಲರ್ಕಿಷ್ಸುತಿತ್ದೆದ್?

ನಾನು ನನನ್ ದಿನಗಳನುನ್ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಬಗೆಗ್ ಸಂಗರ್ಹಿತ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, 6,000
ಯು. ಎಸ್ ಸಕಾರ್ರದ ಚಲನಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು,ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟಗ್ಳನುನ್ ಒದವುದರಲಿಲ್ ಕಳೆದೆ.
ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲಲ್. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ U. S. ಸಕಾರ್ರ ದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನನನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ್.

ಯು. ಎಸನ್ಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳಂತೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಸೂಚಿ ಇದೆ
ಅವನುನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮಾಡಾಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಲಿಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಗಮನಾಹರ್ವಾದದುದ್ U.
S. ನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಅವು ಫೆಡರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್
ಮಾಡಲಾಗಿವೆ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲಪ್ನೆಯೆಂದರೆ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಜನರ
ಸೇವಕರಾಗಿದಾದ್ರೆ, ಜನರು ಸೇವಕರಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ ಪಾವತಿಸುತಾತ್ರೆ, ಮತುತ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಕೆಲಸದ ಉತಪ್ನನ್ವು ಅವರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೇರುತತ್ದೆ. ಇದು ಸರಳಮತುತ್ ಪರ್ಬಲವಾದ
ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಕೆ, ಸಕಾರ್ರದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಸೆಕುಯ್ರಿಟೀಸ್ ಮತುತ್ 1990 ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಬೆಲೆಗೆ
ವಿನಿಮಯ ಡೇಟಾಬೇಸಗ್ಳನುನ್ ಮಾರಲಾಗುತಿತ್ತುತ್ ಎಂದು,ಪತೆತ್ಹಚುಚ್ವುದು ಸಕಾರ್ರದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ,
ಆ ಡೇಟಾಬೇಸಗ್ಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಕಷ್ಮವಾಗಿದೆದ್. ಡೇಟಾಬೇಸೆಗ್ ವಷರ್ಕೆಕ್ ನೂರಾರು
ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ವೆಚಚ್ವಾಗುತತ್ದೆ, ನಾನುಇಷೊಟ್ಂದು ಹಣ ಕೂಡಿಸಿದದ್ರೇ ಡೇಟಾವನುನ್
ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಬಹುದಿತುತ್, ನನನ್ ಬಳಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇದದ್ರೇ ಅದನುನ್ ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್ ಪೋಸಟ್್
ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್.

ವಯ್ಂಗಯ್ವಾದ ವಿಷಯವೆನೆಂದರೇ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲು U. S. ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸಿದೆ,ರೀತಿಯಲಿಲ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೈನಸ್್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್)
ನಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಬೆಕಿತುತ್. ಆ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್ ಅಂತಜಾರ್ಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿಲ್
ಪರ್ಮುಖ ಪಾತರ್ ವಹಿಸಿತುತ್, ಮತುತ್ ವಿಭಾಗ ನಿದೆರ್ೕಶಕ ಸಿಟ್ೕಫನ್ ವೋಲಫ್್, ಆ ಅನುದಾನವನುನ್
ನೀಡಲು ಒಂದು ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು
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ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆಗ್ ಸುದಿದ್ ಹರಿದು ಬಂದಾಗ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಪವರ್
ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಶಿಕಷ್ಣದ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಪತರ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದರಲಿಲ್ ಅವರು ಏಕೆ ಇ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಹರಡಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ತಿಸಪ್ದೆರ್ ಏಪರ್ಡಿಸುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ ಎಂದು
ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಿದರು. ನೂಯ್ ಯಾಕ್ರ್ ಟೈಮಸ್್ ನಲಿಲ್ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ ಗೋರರ್ನುನ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು
"ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ದೊಡಡ್ ಗೆಲುವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಅಲ್
ಗೋರ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾದೆ.

ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಇರಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್, ಆಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ
ಫೆಡರಲ್ ಕಮರ್ಚಾರಿಗಳು ಈ ವಿಮಶಾರ್ತಮ್ಕ ಸುರಕಷ್ತಾ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಯೊಗದಾನ
ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ತಮಮ್ ಸಮಥರ್ನೆಯಲಿಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ದ
ದಾವೆ ಹೂಡುತಿತ್ವೆ. ಇದೇ ಅಭಾಯ್ಸವು ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ಪರ್ಕಟಣೆಯಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ
ವಿಸತ್ರಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನಿನಲಿಲ್ ನನನ್ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ, ಅಧಯ್ಕಷ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್
ಅನೆವ್ೕಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಲೇಖನವನುನ್ ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿದೆದ್ೕನೆ. ಹಾವರ್ಡ್ರ್
ಲಾ ರಿವೂಯ್ ತನನ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವನುನ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ವಿಚಿತರ್ವಾದಂತೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ವಿಜಾಞ್ನದಂತಹ ಇತರ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲಿಲ್ ಅವರು ಅದೇ
ರೀತಿಯ ಅಭಾಯ್ಸವನುನ್ ಪರ್ಕಾಶಿಸಿದಾದ್ರ.

2016 ರಲಿಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ ಸಾಥ್ಪನೆಯು ನನನ್ನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಿತು. 2016 ರ ಅಕೊಟ್ೕಬನರ್ಲಿಲ್ ಈ
ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು 2017 ಕೆಕ್ $ 500,000 ಮತುತ್ 2018 ರಲಿಲ್ $ 400,000 ನನಗೆ
ಪರ್ಸಾತ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದರಲಿಲ್ ಒಂದು ಕಪಟತೆ ಇತುತ್. ಅವರು ನಮಮ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್
ಡೈರೆಕಟ್ಸ್ರ್ ನಲಿಲ್ಆಸನವನುನ್ ಕೋರಿದದ್ರು ಮತುತ್ ನನನ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ವಿಸತ್ೃತವಾದ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್
ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆಗಾಗೆಗ್ ಸಂದಾಯಗಳಲಿಲ್ ಹಣವನುನ್ ಪಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿತುತ್, ನನಗೆ
ನೆನಪಿನಲಿಲ್ದೆ ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ ಅವರ ಬಂಗಲೆ ಯಲಿಲ್ ಕುಳಿತಿದಾದ್ಗ ಯು. ಎಸ್. ನಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು
ಆಗ ನನಗೆ ಶರತುತ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ದಿನೇಶ್ ಮತುತ್ ಸಾಯ್ಮೆಗ್
ಹೇಳಿದೆ ನಾನು $ 900,000 ಅನುದಾನವನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ .

ನಮಮ್ ದೇಶದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ನಾನು ವಿವರಿಸಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಡೊಮೇನ್ ನಲಿಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ನಮಗೆ
ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆದಾಗೂಯ್, ಹೆಚಿಚ್ನ ಹಣವು ಯಾವುದೇ ಜನರ್ಲ್ ಲೇಖನಗಳನುನ್ (ನೀವು
ದುಬಾರಿ ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯಲಿಲ್ ಅದನುನ್ ಅಳೆಯುತಿತ್ದದ್ರೆ), ವಿಜಾಞ್ನ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು
ಮತುತ್ ಆ ರೀತಿಯ ಖಚುರ್ಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತಿತ್ದೆ.

ಅದಾಯ್ಗು ಅನುದಾನದಲಿಲ್ ಕಾನೂನು ವೆಚಚ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲಲ್ . ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್
ನಲಿಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಸಂಖಾಯ್ತ ಜನರ್ಲ್ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ನಾವು
ಕಂಡುಕೊಂಡಿದದ್ರೂ ಸಹ, ಪರ್ಕಾಶಕರು ನಾಯ್ಯಸಮಮ್ತವಾದ ಗುಂಪೇ ಆಗಿದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳು
ತಪಿಪ್ತಸಥ್ರಾಗಿಲಲ್ ಅಥವಾ ತಮಮ್ ದುರದೃಷಟ್ದ ಆದಾಯದ ಸಿಟ್ರ್ೕಮಗ್ಳಿಗೆ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ತಂತರ್ವಲಲ್
ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಗಾಯ್ರಂಟಿ ಇಲಲ್ .

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಹೆಚುಚ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತುತ್, ನಾನು
ತಿರಸಕ್ರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹಣವು ನಮಮ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ್ ಸೇರಲು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್
ನಿದೆರ್ೕಶಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲಲ್. ಕೆಲವು ಫೌಂಡೇಶನಸ್್,ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೇತನ
ನಿಡುತತ್ದೆ . ನೀವು ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊರ್ೕಗಾರ್ಂ ಅನುನ್ ಅವರು ನಿವರ್ಹಿಸಿದರೆ ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಹಣವನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್.
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ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರ್ತಿಶಾಟ್ನವು ಮರಳಿ ಬಂತು. ಜನವರಿ 2017 ರಲಿಲ್ $ 250,000 ನೀಡಲು
ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು. ರಿಪೊಟ್ರ್ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜೂಲೈ ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ಉಳಿದ ರಾಶಿ $ 250,000
ನಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತುತ್ ಉಳಿದ ಹಣ 2018 ಮತುತ್ 2019 ರಲಿಲ್ ಕಂತುಗಳಾಗಿ
ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡಡ್ ಅನುದಾನವಾಗಿತುತ್. ಇ ಅನುದಾನ ಬಹಳ
ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಬರುತಿತ್ತುತ್ ನನಗೆ ಇದು ಇಷಟ್ ವಿರಲಿಲಲ್. ಆದರೂ ನಾನು ಪೇಪಸೆಗ್ರ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಪರ್ಕಾಶಕರ ಸಂದೇಹಾತಮ್ಕ ಕಾಯರ್ಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆ.

ನಾನು 2017 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಕಾರ್ರದ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ತೀವರ್ವಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಮತುತ್ ಪದವಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ,
ಉತತ್ರ ಕೆರೊಲಿನಾ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯ ಮತುತ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾ ಮತುತ್
ಸಾಟ್ಯ್ನೊಫ್ೕಡ್ರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾವು ಲೇಖಕ ಬದಧ್ತಾ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ಸಾಹಿತಯ್ದ
ತೀವರ್ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದೆವು. ಲೇಖಕರ ಅಂಗಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಬರೆಯಬಹುದಾದದ್ರಿಂದ ಜನರ್ಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಗ್ಳನುನ್ ಹುಡುಕುವಲಿಲ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಲಪ್-ನಿಷಪ್ರ್ಯೋಜಕವಾಗಿತುತ್.

ನಾವು ಮೂಲತಃ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಬಳಸುವ ಮೂರು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜಯ್ ಸಚ್ರ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆವು,ತದನಂತರ ಅದರ
ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಯ್ಯನ ನಡೆಸಿದೆವು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು "ಸೆಂಟಸ್ರ್ ಫಾರ್
ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್" ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಕೇವಲ ಯು. ಎಸ್. ಏಜೆನಿಸ್ಗಳೇ ಅಲಲ್ದೇ, ಚೀನೀ
ಕೌಂಟರ್ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತತ್ವೆ. ಆದದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಏಜೆನಿಸ್ ಹೆಸರು ಮತುತ್ "ಯುಎಸ್" ಅಥವಾ
"ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್" ಅಥವಾ "ಅಟಾಲ್ಂಟಾ" ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಬಳಸಿ ಹುಡುಕ ಬೇಕು.

ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಅಸಾಧರಣ ವಾಗಿದದ್ವು. ಫೆಡರಲ್ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳು
ಪರ್ಕಟಿಸಿದ 1,264,429 ಲೇಖನಗಳನುನ್ ನಮಮ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಡಿಟ್ ನಲಿಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆ
ಆರಂಭಿಕ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ, ನಾವು ಹಲವಾರು ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ವಿಶೆಲ್ೕಶಣೆ ನಡೆಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಒಂದು ಫೆಡರಲ್
ಉದೊಯ್ೕಗಿ ತಮಮ್ದೇ ಆದ ಲೇಖನವನುನ್ ಬರೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಿದೆ. ಆ ಲೇಖನವು ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ
ಪರಿಣತಿಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯೊಳಗೆ ಇದದ್ರೂ, ಇದನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಕೆಲಸವಲಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.
ಇದನುನ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಗತಯ್ವಾದಂತೆ
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದಿಂದ ಮುಕತ್ವಾಗಿರುವಂತೆ ಲೇಖನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ವೆಯೇ
ಎಂದು ನಾವು ಪರ್ಶಿನ್ಸಿದೆದ್ೕವೆ.

ನಮಮ್ ಉಲೆಲ್ೕಖಗಳು ನಮಗೆ 1. 2ಮಿಲಿಯನ್ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ವಿಶೆಲ್ೕಶಿಸಲು ಎರಡು ಮಾಗರ್ಗಳನುನ್
ಹುಡುಕಿ ಕೊಟಿಟ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಬೆಜ್ಕಟ್್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಗರ್ಳನುನ್ ಬಳಸಿದ
ಕಾರಣ, ಎಷುಟ್ ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪರ್ಕಾಶಕರ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ನಮಗೆ ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದಿತುತ್.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೀಡ್ ಎಲೆಸ್ವಿಯನರ್ ಒಂದು ಸಾಂಸಿಥ್ಕ ಶಾಖೆಯು 293,769 ಲೇಖನಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 5,961 ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದಲಲ್ದೆ, ನಾವು ಏಜೆನಿಸ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳನುನ್ ನಮೂದಿಸಿದದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಏಜೆನಿಸ್ ಮೂಲಕ
ಲೇಖನಗಳನುನ್ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಆಮಿರ್ ಕಾಪಸ್್ರ್ ಆಫ್
ಇಂಜಿನಿಯಸ್ರ್20. 027 ಲೇಖನಗಳು ಮತುತ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಆರೋಗಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನೌಕರರ 45. 301
ಲೇಖನಗಳು ದೊರೆತವು.

29 ಪರ್ಮುಖ ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗಾಗಿ ಸಂಖಾಯ್ಶಾಸಿತ್ರ್ೕಯವಾಗಿ ಮಾನಯ್ ಸಾಯ್ಂಪಲ್ ಲೇಖಕರ ನಮೂನೆಗಳನುನ್
ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರಲಿಲ್ ಚಿಕಕ್ ಪಬಿಲ್ಷಸ್ರ್ ಗೆ 50 ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡಡ್ ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗೆ
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500 ಲೇಖನಗಳ ತೆಗೆಯಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಪರ್ತಿ 22 ಸಕಾರ್ರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮದಲಿಲ್ ನಾವು ಸುಮಾರು 10,000 ಲೇಖನಗಳನುನ್ ತೆಗೆದೆವು, ಅವುಗಳ
ಸುಳುಳ್ ಧನಾತಮ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ನಿಖರತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ, ಶೀಷಿರ್ಕೆ ಪುಟದಲಿಲ್ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್
ಸಮಥರ್ನೆಗಳನುನ್ ಸಾಕಿಷ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪರ್ತಿ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆವು, ಸೂಚಕಗಳು
ಹುಡುಕುತಿತ್ರುವ ಸಾಯ್ಚುರೇಶನ್ ಕತೃರ್ತವ್ದ "Ofarfaicialness", ಲೇಖಕರು ತಮಮ್
ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳಿಗೆ ತಮಮ್ ವಿಮಶೆರ್ಗಳಿಗೆ ಧನಯ್ವಾದ ಸಲಿಲ್ಸಿದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರದ ಸೇವೆಗೆ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತತ್ದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿದದ್ವು. ಹೆಚಿಚ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿನದಲಿಲ್
ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ವೆ. ಪರ್ಕಾಶಕರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಸರಿಯಾದ
ಹಕುಕ್ನಿರಾಕರಣೆ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಕರಣಗಳಲಿಲ್ಯೂ ತೊರಿಸಿರಲಿಲಲ್. ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್,
ಲೇಖನಗಳು ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪೇವಾಲನ್ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗಿದದ್ವು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ಲಿಲ್
ನಿಸಸ್ಂಶಯವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಿರಲಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಆಕೆರ್ೖವಗ್ಳಿಗೆ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿರಲಿಲಲ್ ಎಂದು ಪರ್ತಿ
ಏಜೆನಿಸ್ಯ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಆಕೆರ್ೖವ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರೀಕೆಷ್ಯಿಂದ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಯಿತು.

ಬೃಹತ್-ಪರ್ಮಾಣದ ಗರ್ಂಥಸೂಚಿ ಶೋಧನೆಯು ಹೆಚಿಚ್ನ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಕಾನೂನು ವೃತಿತ್ಯಲಿಲ್ ಹೀಗಾಗುವುದಿಲಲ್. ಸಾಮಾನಯ್ವಾದ ನಿಯಮದಂತೆ,
ಕಾನೂನುಬದಧ್ ಸಾಹಿತಯ್ವು ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚಚ್ಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ,
ಅದು ಸಾಮಾನಯ್-ಉದೆದ್ೕಶಿತ ಗರ್ಂಥಸೂಚಿ ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನಗ್ಳಲಿಲ್ ಇದನುನ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್.
ಆದಾಗೂಯ್, ಕಾನೂನು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲಿಲ್ ಅಭಾಯ್ಸವನುನ್ ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಬರುತತ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸವ್ಯಂಸೇವಕರಿಂದ ನೇತೃತವ್ದ ಕಾನೂನು
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಯಾಲೆ ಲಾ ಸೂಕ್ಲಿನ್ಂದ ಮಿಶಾ ಗುಟೆಟ್ಂಟಾಗ್ (Misha Guttentag)ನೇತೃತವ್ದಲಿಲ್,
ಕೆಲವು ಪರ್ಮುಖ ಕಾನೂನು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಕೇಳಿದೆ.

ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ ಕಾನೂನಿನ ವಿಮಶೆರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪರ್ಕಾಶನದಲಿಲ್ ಮತೊತ್ಂದು
ಪರ್ಮುಖ ಶಕಿತ್ಯು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನನನ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ನಾನು
ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ಹನೆನ್ರಡು ವಿಭಿನನ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಕೈಯಾರೆ ಪರೀಕಿಷ್ಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಫೆಡರಲ್
ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ 552 ಲೇಖನಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕತರ್ವಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಅವರು
ಮಾಡಿರಬಹುದು.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಫೆಡರಲ್ ವಾಯ್ಪಾರ ಆಯೋಗದ ಒಬಬ್ ಆಯುಕತ್ನದಾಗಿದೆ.
ಅವರುಏಜೆನಿಸ್ಯ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳು ಮತುತ್ ಮುಂಬರುವ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ
ವಿಶಾವ್ಸಾಹರ್ ನಿಬಂಧನೆಯನುನ್ ಬಿರ್ೕಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಫೆಡರಲ್ ಟೆರ್ೕಡ್ ಕಮಿಷನನ್
ಆಯುಕತ್ರಾಗಿದದ್ರು. ಇನೊನ್ಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೈನಾಯ್ಧಿಕಾರಿಯದಾದ್ಗಿದೆ. ಅವರು ತಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ
ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಗರ್ಹಣಾ ಕಾನೂನಿನಲಿಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಪದವಿ ಹೊಂದಲು ಮತುತ್ ತಮಮ್
ಪದವಿಯನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಜನರ್ಲ್ ಲೇಖನವನುನ್ ಬರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಈ ಪರ್ಕರಣಗಳಲಿಲ್ ಯಾವುದೂ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕಾಯರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಪ್ಡುವುದಿಲಲ್.

ಸಾಮಾನಯ್ ಉದೆದ್ೕಶದ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ಸಾಹಿತಯ್ ಮತುತ್ ಕಾನೂನು ಸಾಹಿತಯ್ ಮತುತ್ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಸಾಕಷ್ಯ್ವನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಕೃತಿಗಳ ಷರತಿತ್ನ ಮೂಲವನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು
ಮತುತ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನುಬದಧ್ ಸಾಹಿತಯ್ದಲಿಲ್ ಆಳವಾಗಿ
ತಿಳಿಯಲು ಪರ್ಯತನ್ಸಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಷರತುತ್ 1895 ರ ಮುದರ್ಣ ಕಾಯಿದೆ ಪರಿ ಪತೆತ್ಹಚಚ್ಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು ಮತುತ್ ಸೆನೆಟರ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಂದ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್
ಪರ್ತಿಪಾದಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದಾಗ ವಿವಾದಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರ 1909 ರ
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಕಾಯಿದೆ ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ ಮತುತ್ ನಂತರ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತುತ್
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ನಂತರದ ಕಾನೂನುಗಳಲಿಲ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಷರತಿತ್ನ ನಂತರದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತುತ್
ನಾಯ್ಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸವನುನ್ ತೋರಿಸಿದೆ.

ನಾನು ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ , ಅಲಿಲ್ಂದ ನನಗೆ ಹೊರ ಹೊಗಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು

ನಾನು ಇ ಪರ್ಕರಣದ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒಂದು ತಂತರ್ವನುನ್ ಹೂಡಿದೆ. ಇ
ತಂತರ್ದಲಿಲ್ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಟಗ್ಳ ಮುಂದೆ ಪರ್ಸತ್ವನೆ
ತರಬೇಕಾದ ಅಂಶವು ಒಳಗೊಂಡಿತುತ್. ಇದನುನ್ ಮಾಡಲು, ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಪರ್ಸತ್ವನೆ ಹೂಡುವವನು
ಒಬಬ್ ವಕೀಲರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನನನ್ ಬೋಡ್ರ್ ಸದಸಯ್ರು ABA ನ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದಾದ್ರೆ, ಮತುತ್
ಸಹ-ಬರಹಗಾರರು ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಗದವನುನ್
ಬರೆಯುತೆತ್ೕನೆ ಎಂದು ನನನ್ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಣರ್ಯವನುನ್
ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳ ಹೌಸ್, ನಾವು ಎಲಾಲ್ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ಕಾನೂನಿನ
ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬುದನುನ್ ಕಲಿಪ್ಸುವಂತೆ ಎಬಿಎಗೆ ಕೇಳುತೆತ್ೕವೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ
ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ.

ವಕೀಲನಲಲ್ದೆ ನಾನು 2016 ರಲಿಲ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲಿಗೆಟಸ್ರ್ ನಲಿಲ್ ಸಂಭೊದಿಸಲು ಸಕಷ್ಮನಾಗಿದೆದ್.
ಅದಕೆಕ್ ಸದನದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (special privileges of the floor)"ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ.
ಅದೇ ವಷರ್ದ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನು ಮತುತ್ ಉಲೆಲ್ೕಖದಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಎನುನ್ವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸಹ ಹೂಡಲಾಯಿತು. ಗುಣಮಟಟ್ದ ಪರ್ವೇಶದ ಬಗೆಗ್ ನಿಧಾರ್ರವಾಗಿದುದ್ ಆ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಎಬಿಎ ಈ
ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಲಭಯ್ವಿದದ್ ಪರಿಹಾರವನುನ್ ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿದೆ, ಆದರೆ "ಓದಲು-ಮಾತರ್ ಪರ್ವೇಶ"
ಎಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವಂತೆ, ಹಣವನುನ್ ಪಾವತಿಸದೆಯೇ ಯಾರೂ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಉಪಯುಕತ್
ಪರ್ವೇಶದಲಿಲ್ ಪರ್ವೇಶಿಸುವುದಿಲಲ್ ಎಂದಥರ್. ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಲಿಲ್, ಒಬಬ್ ಖಾಸಗಿ ಪಕಷ್ದವನು
ಅನುಮತಿಯಿಲಲ್ದೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲ್. ಯಾವುದೇ ಮುಕತ್ ಪರ್ವೇಶಕೆಕ್ ವಿರುದಧ್ವಾಗಿದದ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ರ್
ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ಅನುನ್ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ನಾವು ಎರಡೂ ನಿಣರ್ಯವನುನ್
ವಿರೋಧಿಸಿದದ್ರಿಂದ, ವಿಭಾಗಗಳು ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ಪಾರ್ಯೋಜಿಸಿದವು. ಅವರು ತಮಮ್ ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್
ಆಕೆಷ್ೕಪಣೆಗಳನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕನಿಷಠ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೆಳುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು.

ನನನ್ ಚಿಂತನೆಯ ಪರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಪರ್ಕಾಶನ ಜೀವಿಯ ಚೌಕಟಿಟ್ನೊಳಗೆ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ದೃಢವಾದ ಚಚೆರ್ ನೀಡಿದರೇ, ಎಲಾಲ್ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಶಿಕಷ್ಣ ವಿಶಾಲ
ಪರಿಣಾಮಗಳೂ, ಬಹುಶಃ ABA ದಜೆರ್ಯಲಿಲ್ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶವನುನ್ ಈ
ನೋಡಲು ಯು. ಎಸ್ ನ ಕಾನೂನು ಅಗತಯ್ಗಳನುನ್ ಪಾಲಿಸುವ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)
ಕಾಯಿದೆ ನೊಡಬಹುದಿತುತ್

U. S. ನ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿದಾವ್ಂಸರ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ವಸಂತ ಕೆಲಸವನುನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆದ್ನೆ
ಸಕಾರ್ರ, ಮತುತ್ 69 ಫುಟ್ ನೋಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಮಮ್ ಆಡಿಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ಮಂಡಿಸಿತು. ಮತುತ್
ಉಗಮ ಮತುತ್ ಕಾನೂನಿನ ಅನವ್ಯಕೆಕ್ ಪತೆತ್ ಅಡಿಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು 15 ಪುಟಗಳಲಿಲ್ (ಗರಿಷಠ್ ಅವಕಾಶ)
ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ನೌಕರ ತಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಕತರ್ವಯ್ದ ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ಒಂದು ಲೇಖನ
ಬರೆದರು, ಆ ಲೇಖನದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ಪರ್ಕಟಣೆ ಕಚೇರಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು
ಸಾಕಷುಟ್ ಸರಳವಾಗಿತುತ್. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾರ್ರಿ-ಮುದಿರ್ತ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ್ವಾಗಿತುತ್, ಮತುತ್
ನಾವು ಆ ಲೇಖನವನುನ್ ವಿಸತ್ರಿಸಿದೆವು.

ಇ ನಿಣರ್ಯದ ಎರಡನೇ ಶಿಫಾರಸುಸ್ ಪರ್ಕಾಶಕರ (ಎಬಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸಕಾರ್ರದ ಯಾವುದೇ
ಕೃತಿಗಳು ಇದು ಭಾಗಗಳನುನ್ ಕಾನೂನಿನ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕಿತುತ್,ಮತುತ್
ಪರ್ಕಟಣೆಯ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಮತೆತ್, ಇದು ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ರುವ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಾಗಿ
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ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ನಿರೀಕೆಷ್ಯಿದೆ: ಇದು ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ವಿಶಾಲ ಬಾಯ್ಕೆಫ್ೖಲ್ ಅನುನ್ ತಪಾಪ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿಲಲ್.

ನನನ್ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ ರೂಲಸ್್ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಲೆಂಡಗರ್ಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲಿಲ್ಸಲಾಯಿತು, ಮತುತ್ ಅವರ
ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸಲು ಸಮಗರ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾನು
ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಾಯ್ಗು ನಾನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನನ್ ಸಹವತಿರ್
ಸದಸಯ್ರಾಗಿದದ್ರೂ, ಪೂಣರ್ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ಮಾತರ್ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸುವ ಹಕಿಕ್ದೆ. ವಕೀಲನಾಗಿಲಲ್ದ
ಕಾರಣನಾನು ಅಹರ್ನಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಪೆಪರ್ ನ ಏಕೈಕ ಲೇಖಕನಂತೆ ನಾನು ಇದನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆ ಮತುತ್
ಅದನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ನನನ್ ಬೋಡ್ರ್ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಮತುತ್ ಲೇಖಕರಂತೆ ಇರಿಸಿ ಎಂದು
ಪರ್ಸಾತ್ಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅದನುನ್ ಸಹ ತಿರಸಕ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಅದರಿಂದ ದೂರಸರಿದಾಗ
ಸಿವ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಯ್ದ ವೇಳೆಗೆ ನನನ್ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತುತ್
ನೂಯ್ಯಾಕನ್ರ್ಲಿಲ್ ಆಗಸಟ್್ ಮಧಯ್ಭಾಗದ ವಾಷಿರ್ಕ ಸಭೆಯಲಿಲ್ ಪರ್ಸತ್ವನೆಯ ಚಚೆರ್ಗಾಗಿ
ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಬಿಎ ಕೆಲಸವು ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರೂ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳ ಪದರವನುನ್ ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳು
ಮತುತ್ ಆಳಿವ್ಕೆಯ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಆಳವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಕಷರ್ಕವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ವಿಶಿಷಟ್ವಾಗಿ,
ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ್ ಒಂದಾಗಿದೆ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸದಸಯ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಿದದ್ರೂ, ಅದು ಸವ್ಲಪ್
ಅಪರೂಪ. ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ನಿಣರ್ಯವನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸುವಾಗ, ಸಾಧಯ್ವಾದಷುಟ್ ಸಹ-
ಪಾರ್ಯೋಜಕತವ್ಕಾಕ್ಗಿ ಎಲಾಲ್ ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅದನುನ್ ರವಾನಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಎಬಿಎ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯಲಿಲ್,
ಅನೇಕ ನಿಣರ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಹ-ಪಾರ್ಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ ಮತುತ್ ಹೆಚಿಚ್ನವುಗಳಿಗೆ
ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲಲ್.

ನನನ್ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ
ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲಲ್. ನಾನು ವಿಭಾಗಗಳು, ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಎಸ್
ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್, ವಿಶಾವ್ಸದೊರ್ೕಹದ, ವಿಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಅನೇಕ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಗೆ ಮತುತ್
ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಿದೆ, ಮತುತ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಚಚಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲಲ್.

ಯಾರೂ ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾರದಿದದ್ರೂ, ಅದು ಹೊರಹೊಮಿಮ್ತು ಸಭೆಗಾಗಿ ನಾನು
ನೂಯ್ಯಾಕೆಗ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ ವಾರದ ಮುಂಚೆ, ನನನ್ ಉಪಸಿಥ್ತಿಯು ಅಗತಯ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ತುತುರ್
ಸಂವಹನವನುನ್ ನಾನು ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು.
ನಿಜವಾದ ಎಬಿಎ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ನಲಿಲ್ ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ್, ನನನ್ನು
ಕರೆದೊಯಯ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ನನನ್ ವಯಸಕ್ ಮೇಲಿವ್ಚಾರಣೆಯು ಅಗತಯ್ವಿರುತತ್ದೆ.

ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ . ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಮಾತು ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲಲ್. ನನನ್
ಬದಿಯಲಿಲ್ ಟಿಮ್ ಸಾಟ್ನಿಲ್, ನನನ್ ಸಂಸಾಥ್ಪಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ ABAಯ ಮೊದಲನೆಯ
ದಜೆರ್ಯ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದದ್ರು, ಹಾಗೂ ಯೇಲ್ ಲಾ ಸೂಕ್ಲ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಕ, ಮಿಶಾ ಗುಟೆಟ್ನ್
ಆಗಿದದ್ರು. ಇನೊನ್ಂದೆಡೆಯಲಿಲ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ ಎಂಟು ಕೋಪಗೊಂಡ ಸದಸಯ್ರ ಪೈಕಿ,
ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್, ಪರ್ತಿಭಟನೆ, ವಿಜಾಞ್ನ, ಮತುತ್ ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಗಳ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳುಸಹ
ಇದದ್ರು.

ಅವರ ಸಾಥ್ನವು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿತುತ್. ನಿಮಮ್ ದೈನಂದಿನ ಬಗೆಗ್ ಸೋಚಿಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ವಿಭಾಗ
ಪರ್ತಿನಿಧಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಜನರ್ಲ್ ನಿಂದ ತೆರೆದ 75 ಲೇಖನಗಳು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಮತುತ್
ಅವರು ಆ ಲೇಖನಗಳ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಕಾಲ ಕಾಮಿರ್ಕರಿಂದ ಮಾಡುವುದ ಪತೆತ್ಯಾಗಿತುತ್
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ಮತುತ್ ಅವು ಸಕಾರ್ರದ ಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಇರಲಿಲಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ
ಲೇಖನಗಳಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಯೊಂದೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸಿತ್ಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಅವರು
ಅಸಪ್ಷಟ್ರಾಗಿದದ್ರು. ನಾನು ಫೆಡರಲ್ ಟೆರ್ೕಡ್ ಕಮಿಷನ್ ರ ಆಯುಕತ್ರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಆ ಮೂಲಕ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಕನಿಷಠ್ 17 ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಎಣಿಕೆ, ಮತುತ್ FTC ಜಾರಿ ಆದಯ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಬಿರ್ೕಫಿಂಗ್
ಸದಸಯ್ರ ಏನು ಆದರೆ ಎಂಬುದರ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯ ಗೊಂದಲಕಿಕ್ೕಡಾಗಿದಾದ್ರೆ "ತಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಕತರ್ವಯ್ದ
ಹಾದಿಯಲಿಲ್. "

ವಿಜಾಞ್ನ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಇ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ್ ತಂದಾಗ, ನನನ್
ಆಸಕಿತ್ಯ ಘಷರ್ಣೆ(ಕಾನ್ ಫಿಲ್ಕಟ್್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸಟ್್ )ಯ ಬಗೆಗ್ ಅವರು ದೊಡಡ್ ತೊಂದರೆಯುಂಟು
ಮಾಡುತಾತ್ರೆ . ಇದನುನ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಅಸಂತೃಪಿತ್ಯಾಯಿತು. ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಾವ
ಸಂಘಷರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದಿದ್ರಿ. ನಾನು ಸವ್ಯಂ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಷರ್ಣೆಯನುನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲ್. ಅವಳು ಅದನುನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಕೊಳಕು ಮತುತ್ ಅಸವ್ಸಥ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು ಮತುತ್ ಅವಳ ಮನೋಭಾವವನುನ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ
ತರುತಿತ್ರುವುದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಯಿತು.

ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್ ವಿಭಾಗದ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು ಪರ್ತಿ ಮಾತನುನ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೆಳಿದರು. ಮತುತ್ ನಾನು ಕಾನೂನನುನ್
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲಲ್ ಎಂದು ಹೇಳೀದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಉದೊಯ್ೕಗದಲಿಲ್ರುವವರು
ಬಹುಶಃ ಪದಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಕೆಲಸಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಕಾನೂನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಪುಪ್ ದೊರೆತಿದೆ
ಎಂಬುದನುನ್ ಇದು ಸೂಚಿಸುತಿತ್ತುತ್ . ನಾನು ಐಟಿ ಒಮೆಮ್ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ
ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ನಿಜವಾದ ಟೈಪೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಕಾಶಕರು ಮಟಿಟ್ಗೆ ಅನ್ ಆಗಿತುತ್, ಪಟಟ್ಣಕೆಕ್ ಹೋದರು
ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ದ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆಚಚ್ ಪರ್ಕಾಶಕರ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ವನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಅಸಂಬದಧ್ವಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಯು. ಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿಲಲ್ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ.
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಕಾಯಿದೆ ಫಾಂಟ್ ಆಯೆಕ್ಯ ಅಥವಾ ವಿನಾಯ್ಸ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ
ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ಇಲಲ್, ಪರ್ಬಂಧವು ಮಾತರ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಹ ಲೇಖಕ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ಹಂಚಿಕೊಳಳ್ಲು
ಅಹರ್ತೆ ಪಡೆದಿವೆ.

ಈಗ, ನಾನು ಚಚೆರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ಪೂಣರ್ ಗೋಳಿಸಲಿಲಲ್. ಇದು ತೀವರ್ವಾದ
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತುತ್ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ತಜಞ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ತು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖಚಿತವಾಗಿತುತ್ ಇದನುನ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲಲ್ ಎಂದು

ಅವರು ಸದನದ ಚಚೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ನುನ್ ಎಳೆಯಲು ಹೋಗುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಯಿತು.
ನಾನು ಅದನುನ್ ಸಹಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆದ್, ಆದರೆ ಸಿಥ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟಟ್ದಾಗಿತುತ್. ಅವರು ಯಾವುದೇ
ಕನಿಷಠ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಂಟು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ವಿರೋಧಿಸಲು ತಮಮ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳು ಸೂಚನೆ
ನಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು, ನಾನು ಎಷುಟ್ ಹೇಳಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಮತ
ನಿಜವಾಗಿ ನಿದಾರ್ರಿತವಾಗಿತುತ್. ಅವರು ಪರ್ತಿ ವಸುತ್ವಿನ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ತಪಾಪ್ಗಿ ಭಾವಿಸಿದದ್ರು, ಆದರೆ
ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇತುತ್ ನಾವು ಇದನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಮಂಡಲ ಸಭೆ (House of Delegates)ಯಲಿಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮಮ್ನುನ್ ಸೊಲಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ನನಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಯಾವುದೆ ಚಿಹೆನ್ಗಳು ಕಾಣಲಿಲಲ್.
ಮತುತ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನೂಯ್ಯಾಕೆಗ್ರ್ ಹಾರಿಹೋಗಬೇಕಾಗಿದದ್ ಪರ್ಯಾಣವನುನ್
ರದುದ್ಮಾಡಿದೆ.

ಹಣದ ಸಮಸೆಯ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ನಮಮ್ ಸೋಲನುನ್ ಅನುಭವಿಸಲು ನಾನು ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಸಭೆಗೂ ಹೋಗ ಬಹುದಿತುತ್. ಆದರೇ ನನಗೆ
ಬೇರೆಯ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ಸಹ ನೋಡುವುದಿತುತ್. ನಾನು $ 250,000 ನ ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
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ಎಚಚ್ರವಹಿಸಿದೆದ್. ಆ ಹಣದ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷುಟ್ ಖಚುರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ನನನ್
ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಎಬಿಎ ಸಭೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಖಚುರ್ ಮಾಡುವೆವು ಎಂಬುದಾಗಿತುತ್. ಚಚೆರ್
ಹೇಗೆ ವಧಿರ್ಸುತಿತ್ದೆ ಯೋ ಅಧರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಮ್ ಖಚಿರ್ನ ನಿದಾರ್ರಣೆ ತೆಗುದು
ಕೊಳಳ್ಬೆಕು. ಜೂನ್ ನ ಆರಂಭದಲಿಲ್ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ರೀಪೋಟ್ರ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ,ಅವರಿಗೆ
ಜೂಲೈ 31 ಕೆಕ್ ನಮಮ್ ಎರೆಡನೆ ಕಂತನುನ್ ಕಳುಹಿಸ ಬೆಕಿತುತ್. ವರದಿಯನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದ ನಂತರ ಪೊರ್ೕಗಾರ್ಂ
ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಅನುದಾನ ಸಿಬಬ್ಂದಿ ಯ ಜೊತೆ ಇದಕೆಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ ಯಾವುದೇ
ಮಾತಾಗಲಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರಲಿಲ್ ಕೇಳೀದೆ ನಮಮ್ ವರದಿ ಸರಿಯಿದೆಯೇ,
ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆಯೇ? ಎಂದು. ಅವರು ವರದಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜುಲೈ 31 ಹತಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನನನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನ್ ಪದೆ ಪದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣ
ಜಮೆಯಾಗಿರಲಿಲಲ್. ನಂತರ, ಅವರ ಪಾವತಿಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನಾವು ಹಣವನುನ್
ಪಾವತಿಸುವುದಿಲಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನೊಟ್ ಸಿಕಿಕ್ತು. ವು ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖಚುರ್
ಮಾಡದಿರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿತುತ್. ನನಗೆ ಬಜೆಟ್ ನ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲಿಲ್ ಎಡವಿದೆದ್ೕವೆ
ಮತುತ್ ಆ ಹಣವನುನ್ ಎಲಿಲ್ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ ಎಂದು ಹೆಳಬೆಕಿತುತ್. ನಾನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ವಿವರ ಣೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರೆಡನೆ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸಿಗುತತ್ದೆಯೋ ಇಲಲ್ಯೋ ಎಂದು
ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮಮ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲಿಲ್ರುವ ಪರ್ಮುಖ ಸಮಸೆಯ್ಯಿಂದ ನಾವು ಭವಿಷಯ್ದ ಸಂಭವಿತ
ಬೇರೊಂದು ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆದ್ವು.

ನಾನು ಒಂದು ರಾಜಿಗೆ ಸಿದದ್ನಾದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮಮ್ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮಮ್ ನಮಮ್
ಮಾಗರ್ಗಳಲಿಲ್ ಹೋಗಬಹುದಿತುತ್. ನಮಮ್ ಬಳಿ ಉಳಿದ ಹಣವನುನ್ ನಾನು ನನನ್ ಬಳೀ
ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ್ವೆ, ಮತುತ್ ನಾವು $ 250,000 ಹಣವನುನ್ ಹೇಗೆ ಖಚುರ್ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ನಾವು
ವರದಿ ಮಾಡೋಣ.,ಮತುತ್ ಅನುದಾನವನುನ್ ಸಮಾಪಿತ್ ಗೊಳಿಸೋಣ. ಉಳಿದ $ 650,000 ಅನುನ್
ನಮಮ್ ಬಳೀ ಉಳಿಸಿಕೊಳೊಳ್ಣ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುವ
ಸಂಬಂದವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ಸಿಥ್ರವಾದ ಆದಾಯ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ಪರ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಗೆ ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಮಥರ್ನೀಯ ಯೋಜನೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡಡ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಡಿಪಾಯ ಉತತ್ಮ
ಹೂಡಿಕೆಯನುನ್ ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಫೌಂಡೇಶನೊನ್ಂದಿಗೆ ವಯ್ವಹರಿಸುವುದು ಲಾಭರಹಿತಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷಟ್ಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ-ಆಧಾರಿತ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗಳನುನ್
ನಡೆಸುವನನನ್ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನುನ್ ನಡೆಸಿದೆದ್ೕನೆ . ಮಿಶನ್ ನಡೆಸುವ
ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಧನ ಹುಡುಕುವ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಅಂತಯ್ವಿಲಲ್. ಅನೇಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಳು ತಮಮ್ದೇ ಆದ
ಧೆಯ್ೕಯಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಿಡಲು ತಯಾರಿರುತತ್ವೆ. ಸಂಸಾಥ್ನದ
ಪೊರ್ೕಗಾರ್ಂ ಮಾಯ್ನೇಜರ್ ನಿಂದ ವಕ್ರ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅಥವ ತಮಗೆ ಇಷಟ್ವಾದ ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕರ್
ತಯಾರಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ರೆ. ಆದರೇ ನೀವು ಈ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, "ನಾವು ಹೊಸದನುನ್ ಏನಾದರೂ
ನಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆತ್ೕವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಸುತ್ತ ಯೋಜನೆ ಇಲಲ್" ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ.

ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯರ್ದಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೋಳಳ್ಲು ಬಯಸುತಾತ್ರೆ. ಇಂತಹ
ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಮತುತ್ ಕಷಟ್ದ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಸುದೀಘರ್ ಕಾಲದ ಗಮನವನುನ್
ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಕಷಟ್. ಈ ಸಮಸೆಯ್ ಕೇವಲ ಲಾಭರಹಿತ, ಉದಯ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಲಲ್, ಸಿಲಿಕಾನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿಲ್ ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರಲಿಲ್ ಸಾಟ್ಟ್ರ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ
ಹಣ ಹೂಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿಲ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯದ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯ ದ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
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ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ರುವ ಕೆಲಸದ ಕುದುರೆಯು ಆಹಾರ ನಿಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಹೊಸ
ಯುನಿಕಾನ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಯಸುತಾತ್ರೆ.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲವು ಅದೃಷಟ್ಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮಮ್ ಹಣವನುನ್ ಎರಡು ಸಥ್ಳಗಳಿಂದ
ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯುಳಳ್ ಅಡಿಪಾಯಗಳು
ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಆಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಲಿಸೆಬ್ಟ್ ರೌಸಿಂಗ್ ಮತುತ್ ಪೀಟರ್ ಬಾಲಿಡ್ವ್ನರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್
ಫಂಡನ್ಂತಹ ಸಂಸೆಥ್ ಗಳಿಂದ. ನಾವು Omidyar ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಆರಂಭಿಕ ಅನುದಾನವನುನ್ ಪಡೆದಾಗಿನಿಂದ
ಮತುತ್ ಗೂಗಲ್ 10 ನೇ ವಾಷಿರ್ಕೋತಸ್ವವನುನ್ ಆಚರಿಸಿತು "ವಿಶವ್ದ ಬದಲಿಸಿದ ಐಡಿಯಾಸ್"(ideas
for changing the world)ಗಾಗಿ ಐದು $ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಹುಮಾನಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು,ಅದರಲಿಲ್ಲ್
ಒಂದನುನ್. ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು

ಹಣದ ಎರಡನೇ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಕಣಿವೆಯಲಿಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಹಣವನುನ್ ಮಾಡಿದ ಮತುತ್ ನಾನು ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡರ್ ಮಾಯ್ಗಿಲಿಲ್ವರೆಯವರು ಗೂಗಲನ್ಲಿಲ್ ಆರಂಭಿಕ ವಕೀಲರಾಗಿದದ್ರು, ನಂತರ ಟಿವ್ಟಟ್ನರ್ಲಿಲ್
ಜನರಲ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಆದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಉಪ ಮುಖಯ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಅವರು
ಟಿವ್ಟಟ್ನಿರ್ಂದ ಹೊರಟರು ಮತುತ್ ಕೇವಲ $ 10,000 ಚೆಕ್ ಅನುನ್ ಕಳುಹಿಸಲು ದಾನಿ-ಸಲಹೆಯ
ನಿಧಿಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು. ನಂತರ ಅವರು ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತ ತೊರೆದ ನಂತರ
ಇನೊನ್ಂದು ಆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು.

ಅಂತೆಯೇ, ಗಿಲ್ ಎಲಾಬ್ಜ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಪತಿನ್ ಎಲಿಸಸಾ, ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಯು. ಎಸ್. ವಕೀಲ,
ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಗಿಲ್ ಕಂಪೆನಿಯು ಐಪಿಒಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದನುನ್ ಖರೀದಿಸಿತುತ್ ಮತುತ್
ಅವರು ತಮಮ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷುಟ್ ಉದಾರವಾಗಿದಾದ್ರೆ, ವಿವಿಧ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ
ನೀಡುತಾತ್ರೆ.

ನಮಮ್ ಹೆಸರುಗಳು, ನಮಮ್ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರು ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಬೋಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂಬತುತ್
ಕಾನೂನು ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳಿಗಾಗಿ ನನನ್ "ಕುರಿತು" ಪುಟದಲಿಲ್
ನಾನು ಈ ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಇರಿಸಿದೆ. ಸಕಾರ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸಂಘಟನೆಯಂತೆಯೇ ಲಾಭರಹಿತವಾಗಿ, ನಾವು ನಮಮ್ ಹಣವನುನ್ ಎಲಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕವೆ ಮತುತ್
ನಾನು ಬೋಧಿಸುವದನುನ್ ನಾನು ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಮುಕತ್ವಾಗಿರುವ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್ ನಾವು ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಾವು
ಆಸಕಿತ್, Whistleblover, ಇದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಧಿಗಳು, ಆಥಿರ್ಕ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳು, ಮತುತ್ ಇತರ
ಸಾಂಸಿಥ್ಕ ನೀತಿಗಳ ಕಠಿಣ ಸಂಘಷರ್ ಮತುತ್ GuideStar ಒಂದು ಲಾಭೋದೆದ್ೕಶವಿಲಲ್ದ ಮೇಲಿವ್ಚಾರಣೆ
ಗುಂಪು ಒಂದು ಗೋಲಡ್್ ಸೀಲ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದೆದ್ೕವೆ.

ಈ ಉದಾರವಾದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತಿತ್ತುತ್. 2016
ರಲಿಲ್,ನನನ್ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪವತಿಸಲು ನಾನು ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ರಜೆಯಲಿಲ್ದೆದ್. . ನಾನು
2017 ರ ರಲಿಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತೆತ್ ಸಂತೋಷ ಇತುತ್, ಆದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ
ನಂತರ ನಾನು ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ವೇತನದಾರರ ಕಂಪನಿ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ನನನ್
ಸಂಬಳವನುನ್ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಪಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. .

ನಾನು ಅಧಿಕ ಸಿಬಬ್ಂದಿ ಯನುನ್ ಇರಿಸುವುದಿಲಲ್(ವಾಸತ್ವದಲಿಲ್ ನಾನೊಬಬ್ನೆ ಕಮರ್ಚಾರಿಯಾಗಿದೆದ್)
ಏಕೆಂದರೇ ಹಣ ಸರಿಯದ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲಲ್. ನಮಮ್ ಕೋರ್ ವೆಚಚ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ
ಇಟುಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಗಾಲದಲಿಲ್ಯೂ ಜೀವಿಸಬಹುದು.
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ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದೇ ತಪಪ್ನುನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದರೂ. ನಾನು ಮಾತರ್ ಉದೊಯ್ೕಗಿಯಾಗಿದದ್ರೂ,
ಪಬಿಲ್ಕ್ ರಿಸೋಸ್ರ್ ಎಂಬುದು ಎಂಟಪೆರ್ರ್ೖಸ್ ಸೆಕ್ೕಲನ್ಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಲಕಾಷ್ಂತರ
ಸಕಾರ್ರಿ-ಪರ್ಮಾಣೀಕೃತ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಲಕಾಷ್ಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ್ಸುತಿತ್ದೆ.
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ನಿದೆರ್ೕಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತುತ್ ವಯ್ವಹಾರದಲಿಲ್ ಉತತ್ಮವಾದ
ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಹೋಸಿಟ್ಂಗ್, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ
ಲಾಭವನುನ್ ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಿತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಾಯ್ಲಿಯ ಸಾಟ್ಟ್ರ್
ಅಪ್ ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಸೂಯೆ ಯಾಗಬಹುದು.

ನಮಗೆ ದೊಡಡ್ ಅನುದಾನ ಸಿಕಾಕ್ಗ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಿಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವದರ ಬದಲು
ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಎಕೆಸ್ಪ್ಂಡಿಚರ್ ನಮೇಲೆ ಖಚುರ್ ಮಾಡುತೆತ್ೕನೆ . ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಕೋಟ್ರ್ ಆಫ್
ಅಪೀಲ್ ನ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳನುನ್ ಖರಿದಿಸಲು $ 600,000 ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೇಫಿಟ್
ಕೋಡ್ ಖರಿದಿಸಲು $ 250,000, ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಮತುತ್, 1891 ರಲಿಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ಸಂಸಾಥ್ಪನೆಯಿಂದ ಯುಎಸ್ ಕೋಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲಸ್್ 3. 5 ದಶಲಕಷ್ ಪುಟಗಳು ಸಾಕ್ಯ್ನ್
ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಪಾವತಿಗೆ $ 300,000 ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾನು ಏಕೆ ಮುದಿರ್ಸುತೆತ್ೕನೆ ?

ಕಿಕಸ್ಟ್ಟರ್ರ್ ನಂತಹ "ಕ ರೌ್ಡೊಸ್ೕಸಿರ್ಂಗ್" ಪಾಲ್ಟಾಫ್ಮ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಹಣವನುನ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲು ಬಳಸು ಎಂದು
ಅನೇಕ ಜನರು ಸೂಚಿಸಿದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ
ಯಶಸಿವ್ಯಾಗಲಿಲಲ್. ಕಿಕ್ ಸಟ್ಟರ್ರ್ ನಂತಹ ಪಾಲ್ಟಾಫ್ಮ್ರ್ ಗಳು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಚಚ್ಹೊಸ
ಯಂತಾರ್ಂಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸತ್ಕ ಅಥವಾ ಇನಿನ್ತರ ಕಾಂಕಿರ್ೕಟ್ ವಸುತ್ವನುನ್ ಯಾವುದೇ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್
ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತತ್ಮವಾಗಿ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ವೆ. ನೀವು ಅಭಿಯಾನದ
ಭಾಗವಾಗಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಇತರ ಬಹುಮಾನಗಳನುನ್ ನೀಡುವುದಾದರೂ,ಒಳೆಳ್ಯ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ
ಸಾಮಾನಯ್ ಬೆಂಬಲವು ಸಹ ಕಠಿಣ ವಾಗುತತ್ದೆ.

ನಾನು ರಜಾ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಸಣಣ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದೆನು,ಆದರೆ ಅನೇಕ
ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ನಾನೂ ಜನರಿಗೆ ವಯ್ಕಿತ್ಗತ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಃರಣೆಗೆ ಇ
ಎಫ್ ಎಫ್ ಹಾಗು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಂತಹ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಆಪರೆಶನ್ ಮತುತ್ ಫುಡ್
ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು,ವಿಪತುತ್ ಪರಿಹಾರ, ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಹೆಚುಚ್ ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ .

ಕ ರೌ್ಡೊಸ್ೕಸಿರ್ಂಗ್ ಶಿಬಿರಗಳು ಭೀಕರವಾದ ಕೆಲಸವನುನ್ ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳು PACER
ಶುಲಕ್ಗಳಂತಹಾ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಗಮನವನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ವೆ. ಆ ಕೆಲಸವನುನ್ ನನನ್
ಸವ್ಂತ ಮುದರ್ಣ ಪರ್ಯತನ್ಗಳಲಿಲ್ ಹಾಕಲು ನಾನು ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ,
ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನವಿಯ ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು HTML ಗೆ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೊಡ್
ನಲಿಲ್ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೂರದ ಉತತ್ಮ ಗಾರ್ಫಿಕಸ್್, ಇ ಸುಂದರ ಡಸಟ್್ ಜಾಕೆಟಗ್ಳು ಒಂದು
2-ಸಂಪುಟ ಹಾಡಕ್ರ್ವರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುದಿರ್ತ ಕೆಳಗೆ ಮತುತ್ ಇನ್-ಲೈನ್ ಭಾರತೀಯ ಕಟಟ್ಡಗಳು
ಮುದಿರ್ತ. ಇದನುನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿ ಸುಟ್ಡಿಯೋ ವಿನಾಯ್ಸಗೊಳಿಸಿದೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಕೇವಲ ಹನೆನ್ರಡು
ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸಿದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಅವು ಅದುಭ್ತವಾದವು.

ಆ ನಕಲುಗಳನುನ್ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ ಮತುತ್ ಬೂಯ್ರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡಸ್ನ್ರ್ಂತಹ ಜನರಿಗೆ
ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ವೋ ಅದನುನ್ ತೋರಿಸುವುದಕೆಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗೆಗ್
ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದನುನ್ ತೊರಿಸಲು ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್, ಮತುತ್ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗ
ಯಾಗಬೆಕೆಂದು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಅದರಲಿಲ್ ನಾನು ಬಹಳ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಮಾಡಿದೆದ್ನೆ.
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ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡೆಲವೇರ್ ಕಾಪೊರ್ರೇಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಅನಧಿಕೃತವಾದ ಸಂಸಕ್ರಣ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇ ಸಿದಾಧ್ಂತದಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯವರು ಅನುಮತಿಯಿಲಲ್ದೇ ನಿಮಾರ್ಣ
ಒಂದು ಜೈಲು ಶಿಕೆಷ್ ಯ ಕಾಯರ್ವಾಗಿತುತ್. ನಂತರ, ನಾನು ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ ಮತುತ್ ಅಟಾನಿರ್
ಜನರಲ್ ಗೆ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಆ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ . ಮುಂಬರುವ ಅಟಾನಿರ್
ಜನರಲ್ ಬೂಯ್ ಬಿಡೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಂಪಕರ್ದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ
ಉತತ್ರ ಸಿಗಲಿಲಲ್.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅಭಾಯ್ಸದಿಂದ ಸೂಫ್ತಿರ್ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು ಮತುತ್ ವಿಳಾಸಗಳನುನ್ ನಾನು
ಮುದಿರ್ಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಭಾಷಣಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಲವು ವಿಳಾಸಗಳನುನ್
ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದರು ವಿಳಾಸಗಳು ಅಲಂಕೃತ, ಕೆತಿತ್ದ, ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು. ನಾನು
ನೋಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಪೋಸಟ್್
ಮಾಡಲು ಸೂಕತ್ವಾದ ಮೂಲಕಾಕ್ಗಿ ನನನ್ ಕಣುಣ್ಗಳು ಸುಲಿದಿದೆ.

ನಾನು ಅಜಿರ್ ಸಲಿಲ್ಸದಿದದ್ಲಿಲ್, ನಾನು ಗಾಂಧಿಯವರ ಪೋಸಟ್ಗರ್ಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಸಮಯವನುನ್
ಕಳೆದಿದೆದ್ೕನೆ, ಅದು ನಾನು ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ನೀಡಿದೆ ಮತುತ್ ಯು. ಎಸ್ ನಲಿಲ್ ಜನರನುನ್
ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪರ್ಯತನ್ಗಳಲಿಲ್ ನನನ್ನುನ್ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ
ಬಂದಾಗ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪೋಸಾಟ್ಕ್ಡಸ್್ರ್, ಕಾನೂನು ಅಂಕಿ, ಮತುತ್ ಇತರ ಕಲಾಕೃತಿ ಮುದರ್ಣ
ಮಾಡುವುದರಲಿಲ್ ಆನಂದ ದೊರೆಯಿತು, ಮತುತ್, ಇದು ಕಸಟ್ಮ್ ಲೇಬಲ್ ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ
ಸಾಟ್ಯ್ಂಪಗ್ಳನುನ್ ಮುಂದರ್ಣ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದರಲಿಲ್ ನಿಪುಣನಾಗಿದೆದ್. ಪಾಯ್ಕೇಜ್
ಅಸೆಂಬಿಲ್ಯ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ನನಗಿಂತ ಉತತ್ಮರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗಬಹುದು.

ನಾನು ಮುದರ್ಣ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಭಾಗಶಃ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮುದಿರ್ಸಲು
ಇಷಟ್ಪಡುತೆತ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಚಿಹೆನ್ಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜಯ್ದ ಸಂಕೇತಗಳು, ಇ ಪರ್ಸಾರ
ಸೇಂಟ್ ದೊಡಡ್ ರೂಪದ ಬಗೆಗಿನ ಘೋಷಣೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಪಪ್ಟೆ ಪಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು
ಹೊಳೆಯುವ 19 "x22" ಬಬಲ್ ಹೊದಿಕೆ ಸಿಪ್ೕಕರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಜಾಜಿರ್ಯಾದ ಆಗಿತುತ್ ಆಗ.
ಅವರು ಪರ್ಭಾವಿತರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂದೇಶವನುನ್ ಹೋಗುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್
ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಉತತ್ರಿಸಲು ಹೋಗುತಿತ್ಲಲ್ವೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದೇ ಸಂದೇಶವನುನ್ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆದ್ೕನೆ, ಮತುತ್ ಅವನು ತುಂಬಾ
ಪರ್ಭಾವಿತನಾಗಿದದ್ನು.

ವಿಸಾತ್ರವಾದ ಮುದರ್ಣ ಕೆಲಸವು ಗಮನಕೆಕ್ ಬರಲು ಹೆಚುಚ್ ಸಾಧಯ್ತೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಉದೆದ್ೕಶಿತ
ಸಿವ್ೕಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಪಾಯ್ಕೇಜ್ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯ ಕಾಪೊರ್ರೇಟ್ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ರುವುದಿಲಲ್. ತಯಾರಿ ಮತುತ್ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ನಾನು
ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು ಸಿವ್ೕಕರಿಸುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ ಎಂಬುದು ನನನ್ ನಂಬಿಕೆ.

ಕೆಲವು ಜನರು ಹಾಡಕ್ರ್ಪಿಯನುನ್ ದೆವ್ೕಷಿಸುತಾತ್ರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದನುನ್
ಇಷಟ್ಪಡುವುದಿಲಲ್. ನಾನು ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಬಾಕಸ್್ ನಲಿಲ್ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುದಿರ್ತ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಗಳನುನ್
ಕಳುಹಿಸಿದೆ,ಮತುತ್ ಆ ಬಾಕಸ್ನುನ್ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ಮತುತ್ ನೀಲಿ ಕಿರ್ಂಕಲ್ ಪಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು
ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಧವ್ಜದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ
ನಾನು ಹುಚಚ್ನೆಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು. ಶೆವ್ೕತಭವನದಲಿಲ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಸನೆಸ್ಟ್ೖನ್ (Cass Sunstein) ತನನ್
ಸಿಬಬ್ಂದಿಗೆ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಮತುತ್ ಇದು ಒಂದು ದೊಡಡ್
ಪಾಲ್ಯ್ಸಿಟ್ಕ್ ಬಾಯ್ಗಲಿಲ್ ನನಗೆ ಬಂದಿತು.

ಮತೊತ್ಂದೆಡೆ ಶೆವ್ೕತಭವನದಲಿಲ್ ಜಾನ್ ಪೊಡೆಸಾತ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ವೆಸಟ್್
ವಿಂಗನ್ಲಿಲ್ರುವ ಮೇಲ್ ವಿತರಣಾ ಸಿಬಬ್ಂದಿ ಗೆ ನನನ್ ಪಾಯ್ಕೇಜಗ್ಳಿಂದ "ದೊಡಡ್ ಮನೊರಂಜನೆ ಸಿಕಿಕ್ತು.
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ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ದ ಅಭಿಲೇಖಾದಯ್ಕಷ್ ರಿಗೆ ನನನ್ ಪಾಯ್ಕೇಜ್ ಬಹಳ
ಇಷಟ್ವಾಯಿತು, ಮತುತ್ ಅವರು ನನಗೆ "ಅತಿ ಸೊಗಸಾದ ಪರ್ಸುತ್ತಿ. "ಎಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನ ಸದಸೆಯ್ ಡಾರೆಲ್ ಇಸಾಸ್ (Darrell Issa), ನನನ್ ಪಾಯ್ಕೆಜ್ ನಿಂದ ಬಹಳ
ಪರ್ಭಾವಿತರಾದರು ಮತುತ್ ಅದರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಟಿವ್ೕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಫೆಡರಲ್ ಟೆರ್ೕಡ್ ಕಮಿಷನ್
ನ ಚೇರ್ ಮನ್ ಜಾನ್ ಲೇಬಿಟಝ್್ (Jon Leibowitz)ಅವರು ನನಗೆ ಪತರ್ವನನ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ
ನನನ್ ಪಾಯ್ಕೇಜ್ ಬಹಳ ಇಷಟ್ವಾಯಿತು ಮತುತ್ ಜನಪಿರ್ಯ ಬಾಲ್ಗ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬೋಯಿಂಗ್ (Boing
Boing)ಇ ಕಥೆಯನುನ್ ಮುದಿರ್ಸಿತು ಮತುತ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನನನ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಲಾ ವನುನ್ ಸಹ
ಪರ್ಕಠಿಸಿತು. . ಎಫಿಟ್ಸಿ ಬಾಲ್ಗಗ್ಳನುನ್ ಓದುತಿತ್ದೆಯೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದಾದ್ರೆ?

ಮಾನವ ಜಾಞ್ನದ ತನಕ ಎಲಾಲ್ ಜನರ ಪರ್ವೇಶ ಮಾಡುವುದು

ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸೆಯ್ ಮತುತ್ ಎಬಿಎ ನಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿದದ್ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ
ರೀಪೋಟ್ರ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಲಿಲ್ ಮನಸಾಸ್ಗಲಿಲಲ್. ಇ ರೀಪೋಟ್ರ್ ಹಲವಾರು ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತುತ್. ಅದರಲಿಲ್ ನನನ್ ಶೋದನೆಯ ವಿವರಣೆ ನಿಡಬೇಕಿತುತ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು. ಇದರ ಬೇರೆ ಕಾರಾಣಗಳು ಸಹ ಇದದ್ವು. . ನಾನು ನನನ್
ಕಾಯರ್ತಂತರ್ದ ಮೇಲೆ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದೆದ್.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್, ನಾನು ಮೂರು ದೊಡಡ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡೆಸಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇ ಸಮಸೆಯ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತೆುತ್, ನಾನು ಅದನುನ್
ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಎರಡನೆಯದು ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿತುತ್ ಇ ಸಲ ಮತೊತ್ೕಮೆಮ್
ನಮಮ್ ರೋಗನಿಣರ್ಯವನುನ್ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತಿತ್ದೆದ್ವು. ಮೂರನೇಯದು ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಆಟಿರ್ಕಲ್
ಗಳ ಪರ್ತಿಲಿಪಿಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿತುತ್ . ನನನ್ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದಾಗಿತುತ್ ನಮಗೆ
ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಪತಿರ್ಕೆಗಳು ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನುನ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕಿರ್ವ್ ನಲಿಲ್
ಸಾಕ್ನ್ ಮಾಡ ಬಹುದು,ಇ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಯರ್ದ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ನಮಮ್ ಬಹುಪಾಲು ಬಜೆಟ್
ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಆಧರಿಸಿತುತ್.

ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷಟ್ವಾಗಬಹುದು. ಪುಸತ್ಕಾಲಯದವರಿಗೆ ಇ ಕೆಲಸ
ಕಷಟ್ವೆನಿಸುತಿತ್ತುತ್,ಆದರೂ ಎರೆಡು ಪುಸತ್ಕಾಲಯಗಳು ಇದನುನ್ ಮಾಡಲು ಒಪಿಪ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದದ್ವು. ಇ ಎಲಾಲ್ ಲೇಖನಗಳು ಡೆಟಾ ಬೆಸ್ ನಲಿಲ್ವೆ ಅಥವ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ರೂಪದಲಿಲ್ವೆ
ಆದದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಕ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಅನವಶಯ್ಕ ಕಾಯರ್ವಾಗಿತುತ್. ಯಾವೋಬಬ್
ವಯ್ಕಿತ್ಯು ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ಕಾಶಕರ ಸೈಟ್ ನಲಿಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲಾರನು,ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿಲ್ರುವ
ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ್ ಪರ್ಯೋಗಮಾಡಲು ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರುತತ್ವೆ. ಅದರ ಪರ್ಯೋಗ ಕೇವಲ
ಸೀಮಿತ ರೀತಿಯಲಿಲ್ಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. .

ಕಝಾಕಿಸಾತ್ನ್,ನ ಯುವ ವಿಜಾಞ್ನಿ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ ಎಲಬ್ಕಾನ್ ಗೂ ಭಾಗಶಃ ಇದೇ ಸಮಸೆಯ್ ಕಾಡುತಿತ್ತುತ್.
ಮತುತ್ ಇದೆ ಸಮಸೆಯ್ ವಿಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ಹರಡಿರುವ ಆತನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮತುತ್
ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿಗಳೊಂದಿಗು ಇದೆ. ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಮುಚಚ್ಲಾಗಿತುತ್ ಅದು ಕೇವಲ ವಿಶಿಷಟ್
ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳಲಿಲ್ ಕಲಿಯುತಿತ್ರವ ಶಿರ್ೕಮಂತರ ಮಕಕ್ಳು ಮಾತರ್ ಪಡೆಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಆದರೇ ವಿಶವ್ದ
ಅಧಿಕಾಂಶ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ ಎಲಬ್ಕಾನ್ ಇ ಸಮಸೆಯ್ಯ ಪರಿಹಾರ
ಕಂಡುಕೊಂಡನು ಮತುತ್ ಅವನು ಸೆಕ್ೖ ಹಬ್ ಎಂಬ ಸಿಸಟ್ಮ್ ತಯಾರಿಸಿದನು. ಅದು ರಷಾಯ್ ದ ಒಂದು
ಮಶೀನ್ ನಲಿಲ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಅದರಲಿಲ್ 66 ದಶಲಕಷ್ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲೇಖನಗಳಿವೆ ಅದನುನ್ ಯಾರಾದರು
ಸಹ ನೊಡಬಹುದು.
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ಸೆಕ್ೖ ಹಬ್ ವಿಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ವಿಜಾಞ್ನಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕತ್ ವಾಗಿದೆ ಇದಕುಕ್ ಮುಂಚೆ ಇ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್
ಸಾಹಿತಯ್ ಪರ್ವೇಶಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. 2017 ರಲಿಲ್ ಸೆಕ್ೖ ಹಬ್ ನಿಂದ ಅತಿಹೆಚುಚ್ ಡೌನಲೊಡಗ್ಳು
ಚೀನಾದಲಿಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲಿಲ್ 24. 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲಾಯಿತು .
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತದಲಿಲ್ 3. 1 ದಶಲಕಷ್ ಡೌನೊಲ್ೕಡಗ್ಳಾದವು. ಮೂರನೇಯದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್
ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಇಲಿಲ್ 11. 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನೊಲ್ೕಡಗ್ಳಾದವು. ಇಲಿಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತಿತ್ದೆ
ಅದೇನೆಂದರೆ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಾಹಿತಯ್ ದ ವರೆಗೆ ಪರ್ವೇಶ ವಿಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ನಿಬರ್ಂಧಿತವಾಗಿದೆ .
ವಿಶವ್ದಾದಯ್ಂತ ಹಲವಾರು ರಾಷಟ್ರ್ಗಳು ಬೆರ್ಜಿಲ್, ಇರಾನ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ರಷಾಯ್ ಮತುತ್
ಮೆಕಿಸ್ಕೋ ಕೂಡಾ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತಿತ್ವೆ.

ಪರ್ಕಾಶಕರು ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಲಲ್,ಅವರು ತಮಮ್ ಅತಯ್ಧಿಕ ಲಾಭಗಳನುನ್ ಉಳೀಸಲು
ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ದ ವಿರುದದ್ ಹೊಗುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗೆ ಅವರ ಪರ್ತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೇ
ಸೂಕತ್ವಲಲ್ದ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ಸಮಥರ್ನೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಅಥರ್ಹೀನ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಅವರ ಅವರ ನೈತಿಕ ನಿಲುವು ಬಹಳ ಸಂಶಯಾಸಪ್ದವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೂಯ್ಯಾಕ್ರ್ ನಲಿಲ್
ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ದ ವಿರುದದ್ ಮೊಕದದ್ಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು . ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ ಕೋಟ್ರ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗದ
ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಲಕಷ್ಗಟಟ್ಲೆ ಡಾಲರ್ ಗಳು ಪರಿಹಾರ ಧನ ಪಾರ್ಪಿತ್ಯಾಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ
ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ದ ವಿರುದದ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ, ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳನುನ್
ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಮತುತ್ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಸೆವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ
ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಗಲೂ ಅವಳ ವಿರುದಧ್ ಮೊಕದದ್ಮೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.

ನಾನು ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ವನುನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲಲ್ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸೆನ್ೕಹಿತರಿದಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ
ಅವಳನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲಿಲಲ್. ಒಮೆಮ್ ಯೂಟೂಯ್ಬನ್ಲಿಲ್ ಅವರ ಸಂದಶರ್ನವನುನ್ ನೋಡಿದೆದ್ೕನೆ . ಅವಳು
ತುಂಬಾ ಚಿಕಕ್ವಳಾಗಿ ಮತುತ್ ಅಭಯವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ಳು.

…

ಏಪಿರ್ಲನ್ಲಿಲ್ ನನನ್ ಬಳಿ ಎಂಟು ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ಗಳು ಬಂದವು, ಪರ್ತಿ ಒಂದರ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಎಂಟು
ಟೆರಾಬೈಟಗ್ಳಾಗಿತುತ್ . ಡಿಸಕ್ಗ್ಳಲಿಲ್ ಎಲಾಲ್ ಮಾನವ ಜಾಞ್ನ, ಅಥವಾ ಕನಿಷಠ್ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನುನ್, ಸೈ-
ಹಬ್ ನಿಂದ ತಗೆಂದು ಕೊಂಡ ಗಮನಾಹರ್ ಭಾಗ ಆಗಿತುತ್. ನಾನು ಡೇಟಾವನುನ್ ಎರಡು ಡಿಸಕ್್ ವೂಯ್ಹ
(Array)ಗಳಲಿಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಪರ್ತಿ ಡಿಸಕ್್ ವೂಯ್ಹ ಎಂಟು ಡೆರ್ೖವ್ ಗಳಾಗಿತುತ್,ಅವುಗಳನುನ್ ಯಾವ
ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತೆತ್ಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅರೆ (Array)ಯ ಮೇಲೆ ಎರೆಡು ಡೆರ್ೖವ್ ಗಳನುನ್
ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡಾಟವನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್. ಈ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಲಿಲ್
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೇದವು. ಮತುತ್ ನಾನು ಡೆಟಾವನುನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಎರೆಡು ತಿಂಗಳು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಇ ಡಿಸಕ್್ ಅರೆ(Array)ಯನುನ್ ನನನ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ
ಕಡೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಿದೆ.

ಆರಂಭದಲಿಲ್ ಈ ಡೇಟಾವನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸುವ ನನನ್ ಉದೆದ್ೕಶವು ಸಕಾರ್ರದ ಯೋಜನೆಗೆ
ಸಂಭಂದಿತವಾಗಿತುತ್ತ್. ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬಳಸುತಿತ್ದೆದ್.
ಲೇಖನಗಳನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಪರ್ಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ನಲಿಲ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಆ
ಅಂಶಗಳನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸತೊಡಗಿದೆ.

ನನಗೆ ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸುವರು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರ್ಕಾರ ಸಮಥರ್ನೆ ಮಾಡುವರೆಂಬ
ಭಾವನೆ ಮಹತವ್ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟಿವ್ಟಟ್ನರ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಜಗತಿತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಪದಗಳನುನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ
ನಾನು ಈ ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಆ ಟಿವ್ೕಟಗ್ಳನುನ್ ಲಗತಿತ್ಸಿದೆದ್ನೆ.
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ನಾನು ಡಿಸೆಂಬನರ್ಲಿಲ್ ನನನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟಿಟ್ದೆದ್. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲಲ್, ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾಕ್ಯ್ನಗ್ಳ
ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತುತ್ ಹಲವಾರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ನನನ್ ತಲೆಯ ಸುತತ್ಲೂ ತಿರುಗುತಿತ್ದದ್
ಪದವನುನ್ ಯೋಚಿಸಿದೆ.

ಆ ಪದ "ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್. " ಆಗಿತುತ್ ನನಗೆ ಇ ಪದ ಹೆಗೆ ಸಿಕಿಕ್ತು ಎನುನ್ವುದು ಒಂದು ಸುದೀಘರ್
ಮತುತ್ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಪರ್ಯಾಣವಾಗಿದೆ . ಇದರ ಆರಂಭ ವಾಷಿಂಗಟ್ನ್ ನಲಿಲ್ ಆಯಿತು,ನಾನು
ವಾಷಿಂಗಟ್ನ್ ಡಿ . ಸಿ ಯಲಿಲ್ ನಾಲುಕ್ ವಿಭಿನನ್ ಕಾಯರ್ವೈಖರಿಗಳಲಿಲ್ ಒಟುಟ್ 15 ವಷರ್ ಕಳೆದಿದೆದ್ನೆ. ನಾನು
ನಗರವನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುತೆತ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಇಲಿಲ್ಂದ ದೂರ ಹೊಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡುತೆತ್ೕನೆ. ನಾನು
2007 ರಲಿಲ್ ಅಲಿಲ್ಂದ ಒಡಿ ಹೊದೆ.

ಫೆಡ್ ಫಿಲ್ಕಸ್್, ಮೈ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೂವೀಸ್

ನಾನು ಪಬಿಲ್ಕ್ ರಿಸೊಸ್ರ್ ನ ಸಂಸಾಥ್ನಪನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಕಸ್ಸ್ ಅನುನ್ ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ
ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್. 1990 ರಲಿಲ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಭಾವಿಸಿದೆದ್,ಆಗ ಇದು
ತುಂಬಾ ಕಷಟ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬದಲಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಇಸಿ ದೊಡಡ್
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಲಿಲ್ ಗಮನ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಿದೆ. ವಾಷಿಂಗಟ್ನ್, ಡಿ. ಸಿ. ಯಲಿಲ್ರುವ ಜಾನ್ ಪೋಡೆಸಾತ್
(John Podesta) ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್
ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೆಳೀದೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಚಿಕಕ್ದೊಂದು ಲಾಭರಹಿತ ವಯ್ವಸಾಯ ಮಾಡಲು
ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆದ್ನೆ ಎಂದು. ನಾನು ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾಗೆ ತೆರಳಿದೆ,ಆಗ ನಾನು ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಟಿಮ್
ಒ ರೆಲಿ (Tim O’Reilly) ಅವರಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಥ್ಳವನುನ್ ನೀಡಿ, ಇದು 2007 ರಲಿಲ್
ನಡೆಯಿತು.

ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲಲ್,ನಾನು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೆಚುಚ್ ಸಮಯ ತೆಗೆಂದುಕೊಂಡೆ,ನಮಮ್ "FedFlix" ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಫೆಡರಲ್
ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ನಕಲಿಸಲು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಲು ಸವ್ಯಂಸೇವಕರನುನ್
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ,ನಾನು ಹೆಚಿಚ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಯ್ಶನಲ್ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್
ಇನಾಫ್ಮೆರ್ಶನ್ ಸವಿರ್ಸ್ National Technical Information Service ) ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು
ಸಂಯುಕತ್ ಉದಯ್ಮವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಳಿದೆ ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮಮ್ ವಿಎಚ್ಎಸ್,
ಬೀಟಾ ಕೆಮ್ ಮತುತ್ ಯಮೈಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ನನಗೆ ಕೊಟಟ್ರೇ ಅದನುನ್ ನಾನು ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಾಡಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ರೂಪದಲಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವೆ ಮತುತ್ ಇದು ಸಕಾರ್ರದ
ಯಾವುದೆ ಖಚುರ್ ವೆಚಚ್ ವಿಲಲ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗುತತ್ದೆ. ಇದು ಒಂದು ಶುಲಕ್ ರಹಿತ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.

ನಾನು ಅದನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಬಾಮ ರವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ರಕಷ್ಣಾ ಒಕೂಕ್ಟದ
ಸಹಾಯಕ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಸೈನಯ್ದ ಬಳಿ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಉತತ್ಮವಾದ ಡೇಟಾಬೇಸ್
ಇತುತ್,ಅವರ ಉತತ್ಮವಾದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ರು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಯಾವುದೆ ಸದಸಯ್ರು ಯಾವದೇ
ಡಿವಿಡಿಗಳನುನ್ ಕೋರಬಹುದಾಗಿತುತ್,ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ತರಬೇತಿಯ
ಚಲನಚಿತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದದ್ವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ವಾಯುಯಾನದ ಉತತ್ಮ ಇತಿಹಾಸ,ಇತಾಯ್ದಿ. ನಾನು ಅವರಿಂದ 800 ಡಿವಿಡಿಗಳನುನ್ ಪಡೆದೆ. ಸೇನೆಗೆ
ಸಂಭಂದಿತ ಚಿತರ್ಗಳು,ವಿದುಯ್ತ್ ಹೇಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ, ಯು ಟುಯ್ಬ್ ನಲಿಲ್ ಸಾಕಷುಟ್
ಜನಪಿರ್ಯವಾಗಿವೆ . ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವೀಡಿಯೊದ
ಬಗೆಗ್ ವಿವರಣೆ ಹೆಗೆ ಅದನುನ್ ವೀಕಷ್ಕರವರೆಗೆ ಅದು ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡಿಸುತತ್ದೆ ಎಂದು. ನಾವು ಇಂಟನೆರ್ಟ್
ಆಕೆರ್ೖವ್ ಮತುತ್ ಯೂಟೂಯ್ಬನ್ಲಿಲ್ 6,000 ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ಅಪ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಿದೆವು ಆಗ ನಮಗೆ
72. 3 ದಶಲಕಷ್ಕೂಕ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೀಕಷ್ಕರು ದೊರೆತರು.
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ನಾನು ಈ ಸಕಾರ್ರದ ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನನನ್ YouTube
ಚಾನೆಲ್ "ಕಂಟೆಂಟ್ ID" ಯನುನ್ ಜೊಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಾರ್ತ ತಮಮ್ದೇ ಆದ
ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ಅಪೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪರ್ಮುಖ ಮಾಧಯ್ಮ ಔಟೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದದ್ರೆ ಪೂತಿರ್
ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಅನುನ್ ಹುಡುಕಲು
ಅವರು YouTube ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬಹುದು. ಒಂದು ಜೊಡಣೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಕಂಟೆಂಟ್
ನಿಮಾರ್ತ ಇತರ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ಫಾಲ್ಯ್ಗ್ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಔಪಚಾರಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ
ನೋಟೀಸ್ ಅನುನ್ ನೀಡಬಹುದು.

ಈ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನೋಟಿಸಗ್ಳಲಿಲ್ ಒಂದನುನ್ ನೀವು ಪಡೆದರೆ, ನೀವು "ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೂಕ್ಲ್"
“Copyright School” ಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಿಮಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. (ಇದು
ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ಮತುತ್ ಕಾನೂನು ರಹಿತ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ಗುಂಪಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ). ಒಂದು ವೇಳೇ ನಿವು
ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೂಕ್ಲಿನವರು ನಿಮಿಮ್ಂದ ಸಂತುಷಟ್ರಾಗಿದದ್ರೇ ನೀವು ಪುನಃ ನಿಮಮ್ ಖಾತೆಯನುನ್
ತೆರೆಯಬಹುದು,ನಿಮಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಶಂಕೆ ದುರವಾಗುವುದಿಲಲ್ವೋ ಅಲಿಲ್ಯ ವರೆಗೆ ನೀವು
ವಿಶೇಷಾದಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿತ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಅದನುನ್ ಸಮಥಿರ್ಸಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗದಿದದ್ರೆ ನಿಮಮ್ ಖಾತೆಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ, ನೀವು ಮೊದಲ ಸಲ ನೊಟಿಸ್
ಪಡೆದಾಗ ಅದರ ವಿರುದದ್ ಪರ್ತಿಭಟಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತರ ಪಕಷ್ಕೆಕ್ ಔಪಚಾರಿಕ
ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ,ಆ ಸಮಯದಲಿಲ್, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೋಟರ್ ಗೆ ತರಬಹುದು
ಏಕೆಂದರೇ ನೀವು ನಿಮಮ್ ಆಸಿತ್ಯನುನ್ ತೆಗೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಿದ್ೕರಿ.

ನಾನು ಎದುರಿಸಿದದ್ ಸಮಸೆಯ್ಯು ನೂರಾರು ವಿಷಯ ಒದಗಿಸುವವರ ಯಾವುದೇ ಜೊಡಣೆಯು
ಅವರ ಹಕುಕ್ಗಳ ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಯಿತು, ವಸುತ್ವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಡೊಮೇನ್ ನಲಿಲ್ದೆಯಾದರೂ (ಸಕಾರ್ರದ ವೀಡಿಯೋಗಾರ್ಫಗರ್ಳ ಚಿತರ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು
ವಿಷಯವಾಗಿದದ್ರೂ, ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಿನೆಮಾವನುನ್ ತೆಗೆಯುತತ್ದೆ). ನಾನು
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ನೋಟೀಸಗ್ಳನುನ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಪರ್ಕರಣಗಳಲಿಲ್, ನಿಮಾರ್ಪಕನು ವಸುತ್ಗಳ
ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ತಪಾಪ್ಗಿ ಗರ್ಹಿಸಿದಾದ್ನೆ ಅಥವಾ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಿದಾದ್ನೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವು U. S. ಸಕಾರ್ರದ ಕೃತಿಗಳು

ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಿಂದ, ನಾನು ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆದ್ೕನೆ, ಈ
ಸುಳುಳ್ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಸಮಯವನುನ್ ನಾನು ಕಳೆದಿದೆದ್ೕನೆ. 2011 ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ, ನಾನು
5,900 ವೀಡಿಯೊಗಳಲಿಲ್ 325 ವಿಷಯ ID ಕೆಲ್ೖಮಗ್ಳನುನ್ ಮರಳಿ ಉತತ್ರಿಸಿದೆದ್ನೆ, ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕೇವಲ
ಎರಡು ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಉಲಲ್ಂಘನೆಗಳು ಮಾತರ್: ಥೈಲಾಯ್ಂಡನ್ 1927 ರ ಮೂಕ ಚಿತರ್ ಮತುತ್
1940 ಟೈಮ್, ಇಂಕ್. ದಾನಿ ನಿಬರ್ಂಧದೊಂದಿಗೆ ಆಕೆರ್ೖವಗ್ಳಲಿಲ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲಾದ ಚಲನಚಿತರ್.
ಉಳಿದವುಗಳು ಎಲಾಲ್ ಮುಕತ್ ಮತುತ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿವೆ ನನನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ನಾನು ಬರೆದು
ಅವುಗಳನುನ್ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕತ್ ಸಂಸಾಥ್ನದ ಆಕಿರ್ವಿಸಟ್್ ಡೇವಿಡ್ ಫೆರಿರಿಯೊಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

2011 ರಿಂದಲೂ, ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ ಡೌನ್ ಫರ್ಂಟ್ ನಲಿಲ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಸತ್ಬಧ್ವಾಗಿತುತ್, ಆದರೂ ಇದು
ಲಕಾಷ್ಂತರ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಬಾಬ್ ಹೋಪ್ ಕಿರ್ಸಮ್ಸ್ ಸೆಪ್ಷಲನ್ಲಿಲ್ ನಮಗೆ 2014 ರಲಿಲ್
ತುಂಬಾ ಸಮಸೆಯ್ ಆಯಿತು. ಹೋಪನ್ ವೀಡಿಯೊ ಕಂಪನಿಯನುನ್ ನಡೆಸಿದ ನಿಮಾರ್ಪಕರು,
ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹಯ್ದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತುತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ವಿಯೆಟಾನ್ಂನಲಿಲ್ ಸೈನಯ್ದ ಬೇಡಿಕೆಯಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಖಚಿರ್ನಲಿಲ್ ಉತಾಪ್ದನೆಯಾದರೂ, ಬಾಬ್ ಹೋಪ್
ಕಿರ್ಸಮ್ಸ್ ಸೆಪ್ಶನನ್ನುನ್ ಬಳಸಲು ಸೀಮಿತ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರ ಮಾತರ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಪರ್ತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನಾನು ಸಕಾರ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದದ್ ಆರಂಭಿಕ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್
ಕಂಡುಕೊಳಳ್ಲಿಲಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
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ನಾನು 2007 ರಲಿಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನುನ್ ರಚಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಜನರು ಫೆಡಬಿಲ್ಕಸ್್ ಅನುನ್ ವೀಕಿಷ್ಸಿ ಒಟುಟ್
207,066,021 ನಿಮಿಷಗಳನುನ್ ಕಳೆದಿದಾದ್ರೆ. ಅದು 394 ವಷರ್ಗಳ ವೀಕಷ್ಣೆ ಸಮಯ, ಅದು
ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಕೆಟಟ್ದಾಗಿರಲಿಲಲ್.

ಮೈ ಐಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಯಸ್ರ್

ಡಿಸಂಬರ್ ನಲಿಲ್ ಪುನಃ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಲಿಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ ಒಂದು ಆಶಚ್ಯರ್ವೇ
ಆಗಿತುತ್. ಇ ಸಲ ನಮಗೆ ಚಾಲಸ್್ರ್ ಗೂಗೆನಿಹಮ್ (Charles Guggenheim) ನ ನಿಮಾರ್ಣದ ಸಿನೆಮಾ
ಐಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಯಸ್ರ್ ಅನುನ್ ತೆಗೆಯಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲಿಲ್ಸ್ ಐಲಾಯ್ಂಡನ್
ಸುಂದರ ಕಥೆಯ ಮತುತ್ ದಿವ್ೕಪದ ವಲಸೆಗಾರರ ಅದುಭ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನುನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ
ಜೀನ್ ಹಾಯ್ಕಮ್ನ್ ವಿವರಿಸಿದದ್ರು ಮತುತ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಸವಿರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತುತ್.
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್ ಇನಫ್ಮೆರ್ೕಷನ್ ಸವಿರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಾಡಲು ವೀಡಿಯೊ ಟೇಪ್ ಅನುನ್ ನನಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ 2008 ರಲಿಲ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಮತುತ್ ಇದು
80,000 ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದೆ. ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಉದಾಯ್ನವನ ಸೇವೆಯು ಚಿತರ್ದ ಬಗೆಗ್
ಒಂದು ಪುಟವನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್ ಇರಿಸಿದದ್ ನಕಲನುನ್
ತೋರಿಸಿದೆ, ಶಿಕಷ್ಕರು ಅದನುನ್ ತಮಮ್ ತರಗತಿಗಳಲಿಲ್ ಬಳಸಲು ಪೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸಬೆಕೆಂದು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಟೆಕ್ ಡೌನ್ ನೊಟಿಸ್ ವಾಷಿಂಗಟ್ನ್ ನ ಒಂದು ಉನನ್ತ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬಂದಿತುತ್, ಅವರು
ನಿಮಾರ್ಪಕರ ಮಗಳಾಗಿದದ್ರು ಮತುತ್ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕಂಪೆನಿಯನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದರು.
ಅವರ ಪರ್ಕಾರ ಇದರ ಕಳಪೆ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದರ ಪರ್ದಶರ್ನ ಕೇವಲ
ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಸವಿರ್ಸ್ (National Park Service) ಮತುತ್ ಚಿತರ್ ಮಂದಿರಗಳಲಿಲ್ ಮಾತರ್
ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗಿತುತ್. ಮತುತ್ ನಾನು ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಸವಿರ್ಸ್ (National Park Service) ನ
ಮೊದಲು ಅದನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆದ್ನೆಂದು ಅವಳು ನನನ್ ಮೇಲೆ ಆರೊಪ ಮಾಡಿದಳು.

ನಾನು ಕೊಲ್ೕಜಿಂಗ್ ಕೆರ್ಡಿಟಸ್್ ಅನುನ್ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲಿಲ್ ಇದು ಗುಗೆನಿಹ್ೕಮಿರ್ಂದ
ನಿಮಿರ್ಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ ಮತುತ್ ನಿದೆರ್ೕಶಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ ಮತುತ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಸವಿರ್ೕಸ್ (National Park
Service) ನಿಂದ "ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತುತ್. ಆಗ ನಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನ
ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತುತ್ ಯೂಟೂಯ್ಬ್ ಮತುತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ನಲಿಲ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವೀಕಷ್ಣೆಯಿಂದ ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ,ನನನ್ ತಪುಪ್ ಗರ್ಹಿಕೆಗಾಗಿ
ಕಷ್ಮೆಯಾಚಿಸಿದೆನು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ದಲಿಲ್ದೆದ್. .

ಗಗೆನಿಹ್ೕಮ್ ಪೊರ್ಡಕಷ್ನಸ್್ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲಿಲ್ ಈ ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನುನ್ ನಾನು
ಗಮನಿಸಿದೆ,ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ತಿಯನುನ್ ತರಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್
ನಲಿಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಫರೆರೊ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. . ನಂತರ ಅವರು ಮೋಶನ್ ಪಿಕಚ್ರ್ ಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು,ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಆಕಿರ್ವಿಸಿಟ್ನ್ಂದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ
ದೊರಕಿತು,ಅದರಲಿಲ್ ಅವರು ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಾಕ್ರ್ ಸವಿರ್ಸ್ ಮತುತ್ ಚಿತರ್ನಿಮಾರ್ಪಕ ರ ನಡುವಣ
ಒಪಪ್ಂದದ ಒಂದು ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಲಗತಿತ್ಸಿದದ್ರು,ಅದರಲಿಲ್ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತುತ್ ಈ ಕೆಲಸದ
ಸಂಬಳ ನೀಡಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಾರ್ಪಕರ ಯಾವುದೆ ಹಸತ್ಕೆಷ್ೕಪ
ವಿರುವುದಿಲಲ್ . ಅಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ ನನಗೆ ಗೊತಿತ್ರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ಗೆ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣದರಲಿಲ್ $
325. 000 ಡಾಲರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕಸ್್ ಪೆರ್ಸ್ ನಿಂದ ಚಿತರ್ದ ತಯಾರಿಕೆಯಲಿಲ್
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉಡುಗೊರೆ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿತುತ್. . ಅವರು ಅದನುನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ನಲಿಲ್ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ವನುನ್ ಸಮಥಿರ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಆದಾಯವನುನ್ ಸಹ
ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರು.
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ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಟೆಕ್ ಡೌನ್ ನೊಟಿಸ್ ಶೂನಯ್ ಮತುತ್
ನಿರಥರ್ಕವಾಗಿತುತ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲಲ್. ಯೂಟೂಯ್ಬ್ ನ ತಮಮ್
ಆರಂಭಿಕ ಟೆಕ್ ಡೌನ್ ನೊಟಿಸ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ವ ಮೊದಲು, ನಿಮಾರ್ಪಕರು ತಾವು ಚಿತರ್ದ ನಿಜವಾದ
ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ಸುಳುಳ್ ಶಪತ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಪುಪ್ ಶಪತ ಸೂಚನೆಯನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸಿದಲಿಲ್
ಅವರು ಕಾನೂನು ದಂಡವನುನ್ ಎದುರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು. ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, ನಾನು
ಅವರ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸುತಿತ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಚೆಕಾಬ್ಕಸ್ಗ್ಳನುನ್
ನೊಡಬೆಕಾಯಿತು. ಅವರು ಮೂಖರ್ತನದವರಾಗಿದದ್ರು,ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಕಿರ್ಮಿನಲ್ ಎಂದು
ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷುಟ್ ತೊಂದರೆಗಳನುನ್ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನುನ್
ಪರ್ಶಂಸಿಸಲಿಲಲ್.,

ನನಗೆ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್
ವೀಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಅನುನ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಯೂಟೂಯ್ಬ್ ಮತುತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್
ಆಕೆರ್ೖವ್ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸಹಾಯತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಮತೆತ್ ನೆಟ್ ಬಳಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಡಿವಿಡಿ
ಹಿಡಿದು ಅದನುನ್ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಯ್ಶನಲ್ ಆಕೆರ್ೖವಿಸ್ನ್ಂದ ಬಂದ ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ 28
ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ ವಿನ 163 ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿತುತ್, ಇದು ಉತತ್ಮ ವೀಡಿಯೊವಾಗಿತುತ್
ಅದನುನ್ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಾನು ಸಂಕೆಷ್ೕಪಿಸದ ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವೀಡಿಯೊ
ಫೈಲಗ್ಳಿಂದ 276 ಸಿಟ್ಲ್ ಚಿತರ್ಣಗಳನುನ್ ತೆಗೆದೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫಿರ್ೕ ಸಾಟ್ಕ್ ಫೂಟೆಜ್ ನ
ಹಾಗೆ ಫಿಲ್ಕರ್ ಗೆ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ. ಇ ಸಾಮಾಗಿರ್ಯ ಹೊಸ ರೊಚಕ ಪರ್ಯೊಗ ವನುನ್ ನೊಡಿ
ನಾಯ್ಶನಲ್ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ನ ಸಿಬಬ್ಂದಿ ಸಂತೋಷ ಗೊಂಡರು,ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಯ್ಶನಲ್
ಆಕೆರ್ೖವೊಸ್ನ್ಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ನೆ., ಅವರು ತಮಮ್ ಮೂವಿ ಗಳಲಿಲ್ ಬಳಸಲಾದ ಇ ತರಹದ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಈ ಉಲೆಲ್ೕಖ ಮುದರ್ಣಗಳು ನನಗೆ ಒದಗಿಸುತೆತ್ೕವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ.

ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಮಸೆಯ್ಯೆಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತಾತ್ರೆ, ಒಂದು
ಬೈನರಿ ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನುನ್ ಉಪಯೊಗಿಸಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಷಟ್ ಉಂಟು
ಮಾಡುತಾತ್ರೆ . ಬಹಳಷುಟ್ ಜನ ತಮಮ್ದಲಲ್ದಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸುಳುಳ್ ಮಾಲೀಕತವ್ ಪರ್ದಷಿರ್ಸುತಾತ್ರೆ
ಇಂತಹ ಸಾಕಾಷುಟ್ ಅನುಭವ ಗಳು ನನಗೆ ಗಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ದಾವೆಗಳನುನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ,
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಸಾಕಿಷ್ಗಳಿದದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಶಿಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ದ ಆಕಿಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಂಗೆರ್ಷನಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಆಕೆರ್ೖವ್

ನಾನು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಫೆಡೆಲಿಕಸ್್ ನಲಿಲ್ಸಿಕಿಕ್ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ, ನನನ್ ಆರಂಭಿಕ ವೀಡಿಯೊ ಆಸಕಿತ್ಯು
ಕಾಂಗೆರ್ೕಶನಲ್ ಹೈರಿಂಗಸ್್ ನಲಿಲ್ತುತ್ ನಾನು ಜಾನ್ ಪೊಡೆಸಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು
ಯೋಜನೆಯನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎರೆಡು ವಷರ್ ಕಳೆದೆನು,ಅದಕೆಕ್ ನಾನು ಐ-ಸೆಪ್ೖನ್ ಎಂದು ಕರೆದೆ. ಎಲಾಲ್
ಕಾಂಗೆರ್ೕಶನಲ್ ಹೈರಿಂಗಸ್್ ಅನುನ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕಾಸಟ್್ ಕಾವ್ಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೊದ ಜೊತೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪಡೆಟ್
ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರ್ಯತನ್ವಾಗಿತುತ್. ನಾನು ಸಿಪ್ೕಕರ್ ನಾಯ್ನಿಸ್ ಪೆಲೊಸಿಗೆ ವರದಿಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಅದರಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತುತ್. ತದನಂತರ ಕಾಂಗೆರ್ಷನಲ್
ಸಿಬಬ್ಂದಿಯ ಜೊತೆ ನಮಮ್ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದವು.

2010 ರಲಿಲ್,ನಾನು ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನ ರಿಪಬಿಲ್ಕನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯ ಜೊತೆ ಕಾಂಗೆರ್ಷನಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಆನೆಲ್ೖನ್
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದೆ . ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಿಪ್ೕಕರ್ ಜಾನ್
ಬೊಹನ್ರ್ ಅವರು, ಹೌಸ್ ಅವರ್ ಸೈಟ್ ಕಮೆಟಿ ಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂಣರ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಅನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಪತರ್ವೊಂದನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು . ವಿಚಾರಣೆಗಳು
ಮುಕಾತ್ಯವಾದ ತಕಷ್ಣ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮತುತ್ ನಕಲು ಪತರ್ಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ಚಿಚ್ನ ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ಉನನ್ತ-ಗುಣಮಟಟ್ದ ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನುನ್
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ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟೆಟ್. ಇದರಥರ್ ನಾವು ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಉನನ್ತ-ಗುಣಮಟಟ್ದ ಫೀಡ್
ಅನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ, ಹೌಸ್ ನಲಿಲ್ ಮೊದಲ ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಹೌಸೊನ್ಂದಿಗಿನ ನನನ್ ಒಪಪ್ಂದವು ಹೌಸ್ ಒವಸೆರ್ೖಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಆಕೆರ್ೖವಗ್ಳನುನ್ ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ್ತು,ಆದರೆ ನಾನು ಹೌಸ್ ಬಾರ್ಡಾಕ್ಯ್ಸಟ್್ ಸುಟ್ಡಿಯೊಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತುತ್ ಅವರ
ಸಹಾಯಕಾಕ್ಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಹೆಚುಚ್ ಮುಖಯ್ವಾದ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರತರಾಗಿದೆದ್ವೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸವ್ತಃ ಈ ಡೆಟಾವನುನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್
ಬಲೆಲ್ನು,ಅದಕೆಕ್ ಅವರು ಉತತ್ರಿಸುತತ್ ಹೇಳಿದರು ಇ ಕಾಯರ್ ವೃತಿತ್ಪರ ರೂಪದಲಿಲ್ರುವವರು ಮಾತರ್
ಮಾಡಬಲಲ್ರು, . ನನನ್ವತಿಯಿಂದ ಸವ್ಲಪ್ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸಾವ್ಗತಿಸದ ನಂತರ (ಮತುತ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಂದ
ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಬಂದ ನಂತರ) ಅವರು ಅದನುನ್ ನಾನು ಓದಬಲೆಲ್ೕನೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಪರೀಕಾಷ್
ಡಿಸಕ್್ ಅನುನ್ ಕಳುಹಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲಿಲ್ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಬಂದ ನಾನು ಅವರ ಡಿಸಕ್್ ಅನುನ್
ಹೇಗೆ ಒದಲಾರೆನು.

ಇದರ ಮುಂದಾದ ಘಟನೆ ಸವ್ಲಪ್ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ,ಹೌಸ್ ಬಾರ್ಯ್ಡಾಕ್ಯ್ಸಟ್್ ನನಗೆ 50 ಬೂಲ್-ರೇ
ಡಿವಿಡಿ ಡಿಸಕ್ಗ್ಳೊಂದಿಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಎಕೆಸ್ಪ್ರ್ಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಬೈಂಡರ್ ಅನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿತು. . ನಾನು ಅದನುನ್
ತೆರೆದೆ ಮತುತ್ ನೋಡಿದೆ, 600 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಸಾರ ಗುಣಮಟಟ್ದ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸಮೇತ
ಬಿಂಡನರ್ಲಿಲ್ ಎಲಾಲ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾದಲಿಲ್ ಇತುತ್.

ನಾನು ತಕಷ್ಣವೇ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆರು ಬೂಲ್-ರೇ ರೀಡಸ್ರ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳನುನ್ ನನನ್ ಮಾಯ್ಕ್
ಡೆಸಾಕ್ಟ್ಪ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಮತುತ್ ಡೇಟಾವನುನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಆರು ಡಿಸಕ್ಗ್ಳಲಿಲ್ ನಕಲಿಸಿದೆ ಮತುತ್
ವಾಷಿಂಗಟ್ನೆಗ್ ಅದೆ ರಾತಿರ್ ಕೊರಿಯನಿರ್ಂದ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮತೆತ್ ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತನನುನ್ ಕಾಲ್
ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಧನಯ್ವಾದ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಲಿಲ್ ಹಾಗೇಯೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಮ್ಲಿಲ್ ಇ ತರಹದ ಇನೂನ್
ಸಂಗತಿಗಳಿವೆಯೇ ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು"ಖಚಿತವಾಗಿ, ನಮಮ್ಲಿಲ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನೀವು
ಇನೊನ್ಂದನುನ್ ಬಯಸುತಿತ್ೕರಾ? "ಆದದ್ರಿಂದ, ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಮತೊತ್ಂದು ಬೈಂಡರ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾದ್ರೆ.

ಆ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿಲ್, ಅವರು ನನಗೆ ಹೆಚುಚ್ ಹೆಚುಚ್ ಬೈಂಡಗರ್ಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ನಾನು
ಅವುಗಳನುನ್ ನಕಲಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆದ್ ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುತಿತ್ದೆದ್. ಅವೆಲಲ್ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ, ನಾನು ವಾಷಿಂಗಟ್ನೆಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನನಾನ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಇದೇಯ
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಉಪಕರಣಗಳ ಚರಣಿಗೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಿದ ಡಿಸಕ್್ ಡೆರ್ೖವ್ ಗಳ ರಾಶಿಯನುನ್
ಹೊಂದಿದದ್ರು, ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟೇಪ್ ಮತುತ್ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಗಳನುನ್ ಪಾಯ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡದಂತೆ ಫೆಡ್ಎಕಸ್್
ಸೊಟ್ೕರ್ ಅನುನ್ ಖರೀದಿಸಿ ರೇಬನ್ರ್ ಬಿಲಿಡ್ಂಗನ್ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ತಂದಿರಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳೆಲಲ್ವನೂನ್
ಹಡಗಿಗೆ ಪಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲಿಲ್, ನಾನು ಸುಮಾರು 14,000 ಗಂಟೆಗಳ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಂಗೆರ್ಷನಲ್
ವಿಚಾರಣೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್. ಮುಂದಿನ ಯೊಜನೆಯ ಕುರಿತು ಚಚಿರ್ಸಲು ನಾನು ಸಿಪ್ೕಕರ್ ಜನರಲ್
ನ ಜೊತೆ ಸಭೆನಡೆಸಿದೆ. 2. 4 ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿ-ಸಾಪ್ನೆಗ್ ತದನಂತರ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ 2 ಬಾಯ್ಕ್
ಬೋನ್ ನೊದಿಗೆ ಜೊಡಿಸಲು ಪರ್ಸತ್ವನೆ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಾರ್ಡಾಕ್ಸಟ್್-ಗುಣಮಟಟ್ದ
ವೀಡಿಯೋವನುನ್ ಇಡೀ ದೇಶಕೆಕ್ 48 ಏಕಕಾಲಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳನುನ್ ತೊರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ
ಏಕಕಾಲದಲಿಲ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವ್, ಯುಟೂಯ್ಬ್, ಸಥ್ಳೀಯ ಸುದಿದ್ ಕೇಂದರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರರು
ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ನೋಡ ಬಹುದು .

ನಾನು ಕೆರ್ಡಿಟೆಡ್ ಹಾಡೆವ್ರ್ೕರ್ ಎನೊಕ್ೕಡಗರ್ಳ ಮತುತ್ ಈಥನೆರ್ಟ್ ಸಿವ್ಚಗ್ಳ ಮೇಲೆ $ 42,000
ಹಣವನುನ್ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನುನ್ ನನಗೆ ಬೆರೆಕಡೆ ಖಚುರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತುತ್,ಅವುಗಳೆಲಲ್ವನೂನ್
ಒಂದು ರಾಕನ್ಲಿಲ್ ಜೋಡಿಸಿದೆ,ಮತುತ್ ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಸೆಟಪ್ ನ ಫೋಟೋಗಳನುನ್ ತಂದೆ. ಸರಕಾರಕೆಕ್
ಯಾವುದೇ ವೆಚಚ್ವಿರುವುದಿಲಲ್ ವೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ,ಏಕೆಂದರೇ ಹಾಡೆವ್ರ್ೕರ್ ಈಗಾಗಲೇ
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ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ದೆ ಮತುತ್ ಬಳಸಲು ಸಿದಧ್ವಾದ ಕಾಯರ್ವನುನ್ 90 ದಿನಗಳಲಿಲ್ ನಾವು ಪೂಣರ್
ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ನಮಗೆ ಯುಎಸ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲಿಲ್ ನಿಖರವಾದ ಸಥ್ಳವೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿತುತ್ . ಹೌಸ್
ಬಾರ್ಡಾಕ್ಯ್ಸಟ್್ ಸುಟ್ಡಿಯೊದಿಂದ ಒಳಬರುವ ಫೈಬರ್ ವೀಡಿಯೊ ಫೀಡಗ್ಳನುನ್ ನಾವು ಅನುನ್ ಪಾಯ್ಚ್
ಮಾಡುತಿತ್ದೆವು. ನಮಮ್ ಸಭೆಯು ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2011 ರಲಿಲ್ ನಡೆಯಿತು ಮತುತ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸನ್ ಎರಡನೆಯ
ಅಧಿವೇಶನ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಬಾಸನ್ ಕಿರ್ಯಾತಮ್ಕ ನಾಯಕತವ್ದಲಿಲ್ ಪರ್ಗತಿ
ಹೊಂದುವ ಹೊಸ ಯುಗವಾದ ಜನವರಿ 2012 ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಸಿಬಬ್ಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನೂಯ್ರಾಮಗ್ಳಲಿಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಉನನ್ತ-ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ವೀಡಿಯೊವನುನ್ ಬಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಅವರು ಸಥ್ಳೀಯ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ೕಶನ್ ನಲಿಲ್ರುತಾತ್ರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನುನ್ ನಾನು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆದ್ೕನೆ.

ಕಚೇರಿಯಲಿಲ್ರುವಾಗ ನಾನು ಸಿಪ್ೕಕರ್ ಸಿಬಬ್ಂದಿಗೆ ವಿಭಿನನ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆದ್ೕನೆಂದರೆ, ಹೌಸ್ ಬಾರ್ಡಾಕ್ಸಟ್್
ಸುಟ್ಡಿಯೊ ಬೈ ಮಿಸೆಟ್ೕಕ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸನ್ ಎಲಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ಕರವಾಗಿತುತ್
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿರುವಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆವಲ ಒಂದೆ ಕಮಿಟಿಯಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿತ್ದೆದ್.
. ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್
ಹೊಂದಿಲಲ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಮತುತ್ ಡೇಟಾವು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ,
ನಾನು ಈ ಡೇಟಾವನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಆಕೆಷ್ೕಪಣೆ ಇರುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು
ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಅವುಗಳ ರಾಕ್ ನ ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ
ಕುರಿತು ಸಾಕಷುಟ್ ವಿವರವಾದ ಚಾಟಗ್ರ್ಳನುನ್ ಮತುತ್ ಟೇಬಲಸ್್ ನೀಡಿದೆ.

ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ಕೆಷ್ೕತರ್ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ,ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಸಮಗರ್
ಆಡಿಯೊ-ವೀಡಿಯೊ ಸೌಲಭಯ್ವಿದೆ ಅದು ವಜಿರ್ನಿಯಾದಲಿಲ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ,ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳಲಿಲ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಿಬಬ್ಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ,ಲೈಬರ್ರಿ ಸಿಬಬ್ಂದಿ ಈ ಕೆಲಸವನುನ್
ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಅವರು ಅದನುನ್ ಮಾಡಲು
ಹೋಗತಾತ್ರೆಯೋ ಅದು ಚೆನಾನ್ಗಿ ಆಗುತತ್ದೆ . ಆ ಕಾಯರ್ ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಇಷಟ್ವಿರಲಿಲಲ್ ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿತುತ್.

ಆದದ್ರಿಂದ, ಅವರು ನನನ್ನುನ್ ಇ ಕಾಯರ್ದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದರು ಹೌಸ್ ಅಡಿಮ್ನಿಸೆಟ್ರ್ೕಶನನ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾದ
ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಮಾಯ್ನ್ ಲುನೆಗ್ರ್ನ್ (Lungren) ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿಚ್ನ ಮಾಹಿತಿ
ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಲೈಬರ್ರಿಯು ಕಡಿಮೆ-ಬಾಯ್ಂಡಿವ್ಡತ್್ ಸಿಟ್ರ್ೕಮಿಂಗ್ ನ
ಸಲೂಶನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ ಆಕೆರ್ೖವಗ್ಳಲಿಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗಬಾರದೆಂಬ
ಅಂಶವನುನ್ ಎತಿತ್ಹಿಡಿದರು . ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎನುನ್ವುದು ಹಳೇಯ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಚೆನಾನ್ಗಿತುತ್, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟಟ್ದಾಗಿತುತ್. ನಾನು ವಾಯ್ಪಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆದ್, ಆರು
ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಸಥ್ಳೀಯ ಇ-ಸೈಕಿಲ್ಂಗ್ ಸೌಕಯರ್ದಲಿಲ್ ಸಥ್ಳೀಯ ಡಂಪನ್ಲಿಲ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು
ದೊಡಡ್ ನಷಟ್ವಾಗಿತುತ್.

ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಾನು ಹೌಸ್ ಆನ್ ಅಡಿಮ್ನಿಸೆಟ್ರ್ೕಷನಾಗ್ಗಿ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ
ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಕಾಗದದ ತುಣುಕುಗಳನುನ್ ತೆಗೆದರು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದ
ಡೇಟಾವನುನ್ ನಾನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಒಪಪ್ಂದವು ಅದಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಪರ್ತಿ
ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮತಿ ಸಿಕಿಕ್ದದ್ಲಿಲ್ ಮಾತರ್. ನಾನು ಒಪಪ್ಂದಕೆಕ್ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೇ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ

ನನನ್ 14,000 ಗಂಟೆಗಳ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಆಕೆರ್ೖವನ್ಲಿಲ್ದೆ ಮತುತ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೊ
ಯಾವಗಲಾದರೂ ನೋಡ ಬಹುದಾಗಿತುತ್,ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು 6,390 ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
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ಮೆಟಾಡೇಟಾವನುನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡದ ಸಿಲಿಲ್ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ
ನನನ್ ಇಮೇಲ್ ಮತುತ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಹೌಸೊನ್ಂದಿಗೆ ನಾನು ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ.

ನಮಮ್ ಬಗೆಗ್ ತಿಳಿಯಲು ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ಎಫಿಬ್ಐ (FBI)ಅನುನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದವು

ವೀಡಿಯೊ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿತುತ್,ಆದರೇ ಇದು ನನನ್ ಮುಖಯ್ ಉದೆದ್ೕಶ
ವಾಗಿರಲಿಲಲ್. ನನಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ್ ಅಧಯ್ಯನ ನೀಡಬೇಕಿತುತ್. ಕಾನೂನಿನ ಅಧಯ್ಯನದಿಂದ ನನಗೆ
ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿ ರೋದದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಕೇಸ್ ಲಾ ನೊಂದಿಗೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆ,ನಾನು ಹಾವರ್ಡ್ರ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕ ಲಾರಿ ಲೆಸಿಸ್ಗೊನ್ಂದಿಗೆ (Larry Lessig)ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವಾಗ ಯುಎಸ್ ನ ಕೊಟ್ರ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲಸ್್ ನಿಂದ ಹಳೆಯ ಎಲಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ
ಮತುತ್ ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನುನ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನಮಗೆ $
600,000 ಖಚಾರ್ಯಿತು. ಆದರೆ ಮೊದಲಸಲ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯಿತು ಅವರು ಯಾವುದೆ
ಖಚಿರ್ಲಲ್ದೆ ನೋಟ್ ನಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನುನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಯೋಗಯ್ವಾಗಿತುತ್.

ಯುಎಸ್ ನ ಕೋಟ್ರ್ ಆಪ್ ಅಪೀಲಸ್್ ನ ನಂತರ ನಾನು U. S ನ ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಡೆ
ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ,ಅವರು "ಪೇಸರ್ "(ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಕೆಸ್ಸ್ ಕೋಟ್ರ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ರೆಕಾಡೆಸ್ಗ್ರ್)ಎಂಬ ಒಂದು
ಸಿಸಟ್ಮ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರು,ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿವರಣೆ, ವಿಮಶೆರ್,ಇತರೆ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ನೊಡಬಹುದಿತುತ್,ಆದರೆ ಅದರಲಿಲ್ ಪರ್ತಿ ಪುಟಕೆಕ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಸ್್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತುತ್. (ಈಗ ಪರ್ತಿ ಪುಟಕೆಕ್
10 ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ) ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವೇಸಟ್್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆದದ್ರಿಂದ
ನಾನು ಈ ಪೇಸರ್ ನ ಬಗೆಗ್ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ವಾಯ್ಪಕ ಸೆಟ್ ನ ಒಂದು ಸಿಸಟ್ಮ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ
ಇಸಿಸಟ್ಮ್ ಬಹಳ ತಾಂತಿರ್ಕ ದೋಷ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಸಮಸೆಯ್ಯಿಂದ ಬಳಲಿತು.

ಇದು 2008 ರಲಿಲ್, ಶೀಘರ್ದಲೆಲ್ೕ ನನನ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಲೈನಲಿಲ್ ಎಂಐಟಿ (MIT)ಯ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ ಸಿಟ್ೕವ್ ಷುಲೆಟ್ಝ್ (Steve Schultz)ಮತುತ್ ಅವರ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಆರನ್ ಸಾವ್ಟಜ್್ರ್ (Aaron Swartz)
ಸಹ ಇದದ್ರು. ನನಗೆ ಆರನ್ 12 ವಷರ್ ವಯಸಿಸ್ನವನಾಗಿದದ್ರಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತುತ್. ಅವನು ಲಾಯ್ರಿ
ಲೆಸಿಸ್ಗನ್ ಶಿಷಯ್ನಾಗಿದದ್ನು ಮತುತ್ ಇಂಡಸಿಟ್ರ್ ಗೆಟ್ ಟು ಗೆದರ್ ನಂತಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಲಿಲ್ ಆಗಾಗ
ಪಾಲೊಗ್ಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ನು. ಆರನ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಐಆರ್ಎಸ್ (IRS) ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಒಟಿಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದ್ವು,ಅವನು ನನನ್ ಮಾಜಿ ಪತಿನ್ ರೆಬೆಕಾ ಮಾಯ್ಲಮಡರ್ ಜೊತೆಗೂ ಇಂಟನೆರ್ಟ್
ಆಕೆರ್ೖವ್ ಗಾಗಿ ಒಪನ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಯನುನ್ ಸಂಚಲಿತ ಗೊಳಿಸುತಿತ್ದಾದ್ಗ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದದ್.

ಆರನ್ ಗೆ ನನನ್ FAQ ಇಷಟ್ವಾಯಿತು,ಅವನು ಮರುಬಳಕೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭದಲಿಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು
ಗರ್ಂಥಾಲಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಬಳಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಮತುತ್ ಸಿಟ್ೕವ್ ಸರಳವಾದ PACER ಕಾರ್ಲರ್
(crawler) ನನುನ್ ಬರೆದಿದದ್ ಮತುತ್ ಆರೋನ್ ಅದನುನ್ ಅನವ್ಯಿಸಲು ಬಯಸುತಿತ್ದದ್. ಸಾಧಾರಣ
ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಪೇಸರ್ ನ ಉಪಯೊಗ ಮಾಡಬಯಸುತಾತ್ರೆಯೋ ಇಲಲ್ವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು
ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ 20 ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳಲಿಲ್ ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಿದವು. ಇದು
ಕಾಂಗೆರ್ಸಿಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತತ್ಡದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಕಾನುತಿತ್ತುತ್. ಕಾಂಗೆರ್ೕಸ್ ಇದನುನ್
ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತಿತ್ತುತ್ ಯಾಕೆ ಅವರ ಬಳಿ ಪೆಸರ್ ನ ಬಗೆಗ್ ಇಷೊಟ್ಂದು ಪತರ್ಗಳು ಬರುತಿತ್ವೆ.
ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು 2 ವಷರ್ದ ಪೈಲಟ್ ತನಿಖೆಯು ಇದನುನ್ ಮುಂದೂಡಲು ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿವೆ.

ಆರನ್ ಸಿಟ್ೕವನ್ ಕೋಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೊಡಡ್ ಕಾರ್ಲರ್ ಬರೆದನು. ಗರ್ಂಥಾಯಲದ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನ
ಒಳಗಡೆ ಆಕೆಸ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅದಿಕಾರ "ಕುಕಿ" ಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅದರ ಅಥರ್ ವಾರದ ಆರಂಭದಲಿಲ್ ಗರ್ಂಥಪಾಲಾಕ ಒಮೆಮ್ ಗರ್ಂಥಾಯಲದ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನ
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ಒಳಗಡೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದರೇ ತದ ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಪೇಸರ್ ನ ಬಳಕೆಮಾಡಬಹುದಿತುತ್. ನಾನು ಇನೂನ್ ಆರನ್ ಮಾಡಿದದ್ನುನ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲಲ್.
ಅವರು ವಾರದಲಿಲ್ ಒಂದು ಸಲ ಸಾಯ್ಕರ್ಮೆಂಟೊ ಗರ್ಂಥಾಲಯದಲಿಲ್ ತನನ್ ಸೆನ್ಹಿತನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮತುತ್
ಅವನು ಅಲಿಲ್ನ ಕುಕಿ (cookie) ಯನುನ್ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಆರೋನ್ ಗೆ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿರ
ಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಒಂದು ವಾರದ ವರೆಗೆ ಮಾನಯ್ ವಾಗಿರುವ ಇ ಕುಕಿ ಯ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಇ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಅನುನ್ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾಡಲು ಸಕಷ್ಮರಾದರು.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ನನಗೆ ಆರನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪಪ್ಣಿ ಸಿಕಿಕ್ತು,ಅದರಲಿಲ್ ಅವನು ನನನ್ಬಳಿ
ಕೆಲವು ಡೆಟಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದದ್. ನನನ್ ಸವರ್ನರ್ಲಿಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದೆ ಎಂದು ಕೆಳಿದ. ನಾನು
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಇ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲಲ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನನ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನಲಿಲ್
ಯಾರೊಬಬ್ರಿಗೂ ಗೆಸಟ್್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನುನ್ ನೀಡಲಿಲಲ್,ಆದರೆ ಆರೋನ್ ವಿಶೇಷ ವಯ್ಕಿತ್ಯಾಗಿದದ್
ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನೀಡಿದೆ . ಮತುತ್ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ನಾನು ಹೆಚುಚ್ ಯೋಚಿಸಲಿಲಲ್.
ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ಅವನು 900 ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಡೇಟಾವನುನ್ ಅಪೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಿದಾದ್ನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಅವನು ಜಾಣ ಹುಡುಗನಾಗಿದದ್,ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಗಲಿಲಲ್. ನಾನು ಅದನುನ್ ನನನ್ ಮನದಲಿಲ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಮತೊತ್ಮೆಮ್
ಯೊಚಿಸಲಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮ್ ಬಳಿ ಬಹಳಷುಟ್ ಡಿಸಕ್್ ಸೆಪ್ೕಸ್ ಲಭಯ್ ವಾಗಿತುತ್.

ನಂತರ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆರೋನ್ ಲೈನಲಿಲ್ದದ್. ಸಕಾರ್ರವು ಪಾರ್ಯೋಗಿಕ ಲೈಬರ್ರಿ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಥಟಟ್ನೆ ಸಥ್ಗಿತಗೋಳಿಸಿದೆ,ಮತುತ್ ಅವರ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನ ಮೇಲೆ ದಾಳೀಯಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಎಫಿಬ್ಐಗೆ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್
20-ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳ ಪರ್ಯೋಗವನುನ್ ಸಥ್ಗಿತಗೋಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವರ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಹಾಯ್ಕ್
ಮಾಡಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿತುತ್.

…

ನಂತರ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾನು ವಕೀಲರ ಬಳಿ ಹೋದೆ ಮತುತ್
ಆರನೆಗ್ ವಕೀಲರನುನ್ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನುನ್ ನಾವು ಸೂಕಷ್ಮ್ ವಾಗಿ ನೋಡಿದೆವು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತಪಪ್ನುನ್ ಮಾಡಿಲಲ್ವೆಂದು ನಮಗನಿಸಿತು. ನಾವು ಯಾವುದೇ
ಒಪಪ್ಂದಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸಲಿಲಲ್ . ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಟಮಿರ್ನಲ್
ನಿಂದ 900 ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಡೆಟಾ ವನುನ್ ಯಾರಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ ಬಲಲ್ರು ಎಂದು
ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ನಿರೀಕಿಷ್ರಲಿಲಲ್. ನಾನು ಎಫಿಬ್ಐ ಗೆ ಯಾವದೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನನ್
ಅಚಚ್ರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ ಅಲಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡಾಟ ವಾಗಿದೆ ಮತುತ್
ನಾವು ಇದನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೌಲಭಯ್ ದಿಂದಲೇ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದೆದ್ೕವೆ . ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು
ನಿದೊರ್ಷಿಗಳಾಗಿದೆದ್ೕವೆ.

ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ಈಗ ನಾನು ಗೌಪಯ್ತೆ ಉಲಲ್ಂಘನೆಗಾಗಿ (privacy violations) ಇ ಡೆಟಾ ವನುನ್
ಕಷಟ್ವಾಗಿ ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದಧ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತೆ
ಸಂಖೆಯ್ಗಳು, ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಗೌಪಯ್ವಾದ ಮಾಹಿತಿದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು, ಕಾನೂನು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸಗಳು, ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿವರಗಳು
ಮುಂತಾದವುಗಳನುನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದ ಸಾವಿರಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಇದರಲಿಲ್ ಕಂಡವು.

ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆಡಿಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್
ಬರೆಯಲಾದ,ಇನೊನ್ಂದು ಪರ್ಮಾಣಿತ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 32 ಜಿಲೆಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳ ಮುಖಯ್
ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು . ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಡಿಟಗ್ಳನುನ್ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು, ಆದರೆ,
ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಪದೆಪದೆ ಕಳುಹಿಸುತಿತ್ದೆದ್. ಮತುತ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಆ ನೋಟಿಸ್
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ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ದೊಡಡ್ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿಯಲಿಲ್ ಸಾಟ್ಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಪರ್ಕಟಣೆ ಬರೆದೆ ಇದು
"ಮೂರನೇ ಮತುತ್ ಅಂತಿಮ ನೋಟಿಸ್ . " ಎಂದು. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಮುಖಯ್ ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರಿಗೆ
ಒಂದು ಅಸಭಯ್ ವಾದ ಪತರ್ವನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಅವರ ಧಾಯ್ನ ಆಕಡೆ ಹೊಗಲಿಲಲ್.

U. S. ಸೆನೆಟ್ ಇ ನೋಟಿಸ್ ಅನುನ್ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಮತುತ್ ಅದು ಸಂಯುಕತ್
ರಾಷಟ್ ಅಮೇರಿಕ ದ ನಾಯ್ಯಾಂಗ ಸಭೆಗೆ ಕಟುವಾದ ಪತರ್ವನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿತು. ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು
ತಮಮ್ ಗೌಪಯ್ತೆ ಯ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ್ privacy practices ಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಣಣ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್
ಮಾಡಿದವು, ಆದರೇ ಕೆಲವು ನಾಯ್ಯಾಧೀಶರು ಇ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದರು ಅದರ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಅವರಿಗಯೇ ಹೊಗುತತ್ದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ
ಲಾಭವು ಸಿಗಲಿಲಲ್. ಫಿರ್ೕ ಎಕಸ್ಸ್ ಪೈಲಟ್ ಪರ್ಯೊಗವು ನಿಲಂಬಿತವಾಗಿತುತ್. ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು ತಮಮ್
ದರಗಳನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಿದವು. .

ಎಫಿಬ್ಐ ಆರೋನನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣಿಣ್ಟಿಟ್ತು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ ಬಯಸಿದರು ಆದರೇ
ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಎಫ್ ಬಿ ಐ ನಾವು ಯಾವ ತಪುಪ್ ಮಾಡಿಲಲ್ ವೆಂದು ನಾಯ್ಯಲಯಕೆಕ್
ತಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ನೂಯ್ಯಾಕ್ರ್ ಟೈಮಸ್್ ನಲಿಲ್ ಲೇಖನ ಪರ್ಕಟ ವಾದ ಮೇಲೆ,ನಾಯ್ಯಾಲಯವು
ಎಫಿಬ್ಐ ಅನುನ್ ಮತೆತ್ ಕರೆದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತತತೊಂದು ಸಲ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಮತೆತ್,
ಅಲಿಲ್ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲಲ್,ಮತುತ್ ಎಫಿಬ್ಐ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇ ವಿಷಯವನುನ್ ಕೈಬಿಡಲು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು.

…

ಇ ವಿಷಯ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ರೆಸಿಸೆಟ್ನಸ್್ civil resistance ನ ಬಗೆಗ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಾಲು
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದಾಗಿನದಾದ್ಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್ ಮಾಟಿರ್ನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಎದುರಾದ
ಸಮಸಯ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತಿತ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ಚಿಕಕ್ವು ಎಂದು ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾಯಿತು.
ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಸಮೀತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ
ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲಲ್ ವೆಂದು ತಿಳಿದಿತುತ್. ಕಾನೂನಿನ ಪಠಯ್ text of the law ವನುನ್ ಎಕೆಸ್ಸ್
ಮಾಡುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ್ಯ ಪಡೆಯುವದರಲಿಲ್ ಒಂದು ಚಿಕಕ್ ಹೊರಾಟವಿತುತ್ . ಇದು
ಜನತೆಗಾಗಿ ಸಾವ್ತಂತರ್ದ ಹೋರಾಟದ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲಲ್.

ಆದರೆ, ನಮಮ್ ಪರ್ಯತನ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನ ಕೆಲಸವು ಕಾಯರ್ ಶೈಲಿಗಳನುನ್ ಬದಲಿಸುವದಾಗಿತುತ್. ಮತುತ್
ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿವಿಧ ಹೋರಾಟಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಿದವರಿಂದ ಬಹಳಷುಟ್
ಕಲಿಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆದ್ವು. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲಿಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗಳನುನ್
ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನುನ್
ಹೊಡೆಯುವದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಂತರ್ವನುನ್ಓರೆಯಾಗಿಸುವದರಿಂದ ಏನು ಆಗುವುದಿಲಲ್ವೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತುತ್. ಇ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೇಗಳನುನ್ ತಂದಿದದ್ರು ಎಂದು ನಾನು
ತಿಳಿಯಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್. ಮತುತ್ ನಾವು ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್ ಬರುವ ದೂರುಗಳಲಿಲ್ ಸಿಲುಕದೆ ಹೇಗೆ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್.

2011 ರ ವೇಳೆಗೆ ನನನ್ ಇ ಅಧಯ್ಯನವು ಇನನ್ಷುಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗ ತೊಡಗಿತು. . ನಾನು ಇಗ ಕೇಸ್ ಲಾ
ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ರಲಿಲಲ್ . ಮತುತ್ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತಯ್ವಿರುವ ತಾಂತಿರ್ಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆದ್. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಮ್ದೆ ಸಾವ್ಮತವ್ ಇದೇ ಎಂದು ಇಖಾಸಗಿ
ಪಕಷ್ಗಳು ಭಾವಿಸಿದದ್ವು. ಅವರು ಇದರ ಅಸಿತ್ತವ್ದಿಂದಲೇ ನಮಮ್ ವೇತನಗಳು ಸಂಕಷಟ್ದಲಿಲ್ವೆ ಎಂದು
ಭಾವಿಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಇವರು ಉಗರ್ ಹೋರಾಟಕೆಕ್ ತಯಾರಿದದ್ರು. ನನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಕದದ್ಮೆ
ನಡೆಯಲಿಲಲ್. ಮತುತ್ ಲಾಭೋದೆದ್ೕಶವಿಲಲ್ದ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಇದು
ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತುತ್. ಯಾವುದೇ ತರಹ ಇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು.
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ಆ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಹೇಗಾಯಿತೆಂದರೇ,ಆರೋನನ್ನುನ್ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನು ಜೆಎಸಿಟ್ಒಆರ್
(JSTOR) ಎಂಬ ಸಿಸಟ್ಮ್ ನಿಂದ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಡೌನೊಲ್ೕಡ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್. ಇವನು ಇದನುನ್ ಎಮ್ ಐಟಿ (MIT) ಯಲಿಲ್ ಇದದ್ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ
ಏಕೆಂದರೇ ಇವನಿಗೆ ಉತತ್ಮ ಸೌಲಭಯ್ಗಳು (guest privileges) ದೊರಕಿದದ್ವು. MIT ಯವರು
ಆರನ್ ನಂತಹ ಪ ರೌ್ಢಶಾಲಾ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಬುದಿದ್ ಹೇಳುವ ಬದಲು
ಪೊಲೀಸರನುನ್ ಕರೆದರು. ಆಗ ನಾನು ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಜೆಫ್ ಷಿಲಲ್ನರ್ನುನ್ (Jeff Schiller) ಕಾಲ್
ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಎಂಐಟಿ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಹೇಳಿದ.
ಮತುತ್ ಇದು ಅವರ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ನಲಿಲ್ರಲಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ MIT ಯ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲಿಲ್ತುತ್
ಮತುತ್ ಒಮೆಮ್ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ
ಮಾತಾಗಿರಲಿಲಲ್.

ಪೊಲೀಸರು ಇದನುನ್ U. S. ಆಟನಿರ್ ಗೆ ಒಪಿಪ್ಸಿದರು. ಈ ಪರ್ಕರಣವನುನ್ ಅವರು ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಅವರು ಆರನ್ ನ ಮೇಲೆ 13 ಗಂಭೀರ
ಆರೋಪಿಗಳನುನ್ ಹೇರಿದರು. ಈ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಭೀತಾದಲಿಲ್ ದೊಡಡ್ ದಂಡ ಮತುತ್ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ
ಜೈಲಿನಲಿಲ್ರಬೇಕಿತುತ್. ಇ ಅಪರಾದಗಳೀಂದ ಅವನು ತನನ್ ಮತದಾನದ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಳೆದು
ಕೊಳುಳ್ತಾತ್ನೋ ಎಂಬ ಕಲಪ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಆರೋನಿನ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ ಭಯಭೀತನಾದೆ. ಒಬಬ್ ಹಾಯ್ಕರ್
ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಅನುನ್ ಮುಟಟ್ಬಾರದು
ಎಂಬ ಷರತುತ್ ಹಾಕಾಲಾಗುತತ್ದೆ,ಇಂತಹ ಸಿಥ್ತಿ ಆರೋನ್ ಗೆ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿತುತ್. U.
S. ಅಟಾನಿರ್ ಇ ವಿಷಯನುನ್ ಕೊನೆತನಕ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ಪೂಣರ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿತುತ್.
ಜೈಲುವಾಸದಿಂದ ಮುಕತ್ಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಸಿವ್ಕರಿಸಲು ತಯಾರಿರಲಿಲಲ್.

ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಡೌನೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಆರೋನ್ ನ ತಪಾಪ್ಗಿತುತ್.
ಜೆಎಸಿಟ್ಒಆರ್ (JSTOR) ಸವಿರ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಡೌನೊಲ್ೕಡಿಂಗ್ ನ ಅನುಮತಿವಿರುತತ್ದೆ. ಯಾವುದೇ
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ವೈಡ್ ಸವಿರ್ಸ್ ನಲಿಲ್ ಜೆಎಸಿಟ್ಒಆರ್ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಓದ
ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮಸೆಯ್ಯೆನೆಂದರೇ ಆರನ್ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓದುತಿತ್ದದ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು
ಅಪಾರಧ ವಾಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಆರನ್ ಆ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಎಲಿಲ್ಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಲಿಲಲ್. ಯು ಎಸ್ ಅಟಾನಿರ್ ಗೂ ಸಹ ಇದರ
ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ಷಟ್ತೆ ಯಿತುತ್. ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಲಿಲಲ್. . ಆರನ್ ಪೇಸರ್ ಡಾಕಸ್್ ಡೌನೊಲ್ೕಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ
ನಿಡಿದದ್, ಅದನುನ್ ಸಕ್ರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು. ಅವನು ಸವರ್ಗರ್ಳನುನ್ ರನ್
ಮಾಡುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ಅವನು ನನನ್ ತರಹದ ಬೆರ್ವಸ್ಟ್ರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದದ್. ಅವನು
ಇ ವರೆಗೆ ಜೆಎಸಿಟ್ಒಆರ್ ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಡೆಯನುನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲಲ್.

ಬಹುಶಃ ಇವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲಿಲ್ ಆ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು
ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಕಾಣುತಿತ್ಲಲ್. ಮತುತ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಎಂದು ನನನ್ಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸೆನ್ೕಹಿತರು ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಹಾಯ
ಇಲಲ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಲಾರರು.

ಅವನು ಈ ಹಿಂದೆ ವೆಸಟ್್ ಕಾನೂನು ಪತಿರ್ಕೆಯ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಡೌನೊಲ್ೕಡ್
ಮಾಡಿದ,ಆದರೇ ಅವುಗಳನುನ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿಲಲ್. ಬದಲಿಗೆ, ಅವನು ಲೇಖನಗಳ ಮೇಲೆ
ದೊಡಡ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಿದನು,ಅದೇನೆಂದರೇ ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಕಾಪೊರ್ರೇಟ್ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನಯ್ದಂತಹವನುನ್ ಕಾನೂನು
ಬಾಧಯ್ತೆಯನಾನ್ಗಿ, ತಮಮ್ ಬಗೆಗ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಅನುದಾನವನುನ್
ಪಡೆಯುತಾತ್ರೆ, ನಂತರ ಆ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್ .
ಇದನುನ್ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆದನು.
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ಆರನ್, ನಮಮ್ ಆತಿಮ್ೕಯ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಕೆಲ್ೕ ಜಾನಸ್ನ್ ಗೆ ಕೆಲ್ೖಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್
ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಪುರಾವೆಯನುನ್ ಹುಡುಕಲು ಜೆಎಸಿಟ್ಒಆರ್ ಲೇಖನಗಳ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ ಎಂದು
ಹೇಳಿದದ್ನು. ಕೆಲ್ೕ ಆರೋನನ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಕೆಲ್ೕ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಪದಗಳ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ
ಹೀಗಿದೆ. ಇದರಲಿಲ್ "ಡೆಟಾ ಫಿರ್ೕ ಆಗುವುದರಲಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ವಿಲಲ್, ಆದರೇ ಕೇವಲ ಕೆಲ್ೖಮೇಟ್
ಚೇಂಜ್ ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲಿಲ್ ಲೇಖನಗಳನುನ್ ಬರೆಯುವುದಕೆಕ್ ಕೊಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ್
ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆದ್. "ಹೀಗೆ ಆರೋನನೆ ಹೇಳಬಲಲ್ನು.

ಆರೊನ್ ಬಂಧನ ಮತುತ್ ನನನ್ ಟೆಕಿನ್ಕಲ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ ನ ಬಗೆಗ್ ಆಳವಾದ ಅಧಯ್ಯನ ದಿಂದಾಗಿ ನಾನು
ಎಷೊಟ್ೕ ದಿನ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನಿದೆದ್ ಮಾಡಿಲಲ್, ಮತುತ್ ನಾನು ಲೆಕಕ್ವಿಲಲ್ದಷುಟ್ ರಾತಿರ್ಗಳನುನ್ ಓದುವದರಲಿಲ್
ಕಳೆದೆ. ಆರನ್ ಜನವರಿ 2013 ರಲಿಲ್ ಆತಮ್ಹತೆಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಸತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನ ಕಾಯರ್
ನಿವಾರ್ಹಕರು ದುಃಖಪಟಟ್ರು,ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸೌಲಭಯ್
ಮತುತ್ ಗೌರವ ದೊರಕಿತುತ್ . ನನಗೆ ಅವನ ಸಾವಿನ ಇಗಲೂ ದುಃಖ ವಿದೆ.

ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್

ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್1909 ರಲಿಲ್ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ. ಅವರು ಲಂಡನಿನ್ಂದ
ದೋಣಿಯಲಿಲ್ ಹಿಂದಿರುಗುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾದಲೆಲ್ೕ ಹೆಚುಚ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು, ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸಿವ್ೕ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯನುನ್
ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಆದರೆ ದೊಡಡ್ ನರಳುವಿಕೆಯ ಮತುತ್ ತಾಯ್ಗದ ನಂತರ ಇ ಯಶಸುಸ್ ಪಾರ್ಪತ್ವಾಯಿತು.
ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮಮ್ ವಿಶಾವ್ಸದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಂಬಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು ನಾನು
ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಎಸ್ಎಸ್ ಕಿಲೊಡ್ೕನ್ ಕಾಯ್ಸಲನ್ಲಿಲ್ ಒಂಭತುತ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಾಂಧಿಯವರು ತೀವರ್ವಾಗಿ
ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ. ಅವರ ಬಲಗೈ ನೋವಾದಾಗ, ತಮಮ್ ಎಡಗೈ ಯಿಂದ ಬರೆದರು. ಅವರು ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ಪರ್ಕಟಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದಪಪ್ ಅಕಷ್ರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿತುತ್ "ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅರಕಿಷ್ತವಾಗಿಲಲ್.
"No Rights Reserved"

ಇ ಪುಸತ್ಕ ವಿಚಿತರ್ ಆದರೆ ಅದುಭ್ತವಾದ ಪುಸತ್ಕ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನುನ್
ಹೊಂದಿದದ್ರು, ಅದರಲಿಲ್ ಕೆಲವು ತಮಮ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರಿಗೆ ಅಥರ್ಗಭಿರ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ದದ್ವು, ಇನೂನ್
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುತಿತ್ರಲಿಲಲ್ ನೆಹರು ಮತುತ್ ಟಾಗೋರರ್ವರು ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಇಷಟ್ಪಡಲಿಲಲ್ . "ಆಸಪ್ತೆರ್ಗಳು ಪಾಪ ಪರ್ಚಾರದ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಾಗಿವೆ" “hospitals are institutions for
propagating sins,” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾದ
ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಾಪೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವನುನ್ ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು
ಒಪಿಪ್ಕೊಳಳ್ಲೇಬೇಕು. ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತವನುನ್ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯರನುನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಆ
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಲವಾದ ಸಿದಾಧ್ಂತದ ಬಗೆಗ್
ವಿವರಿಸಿದಾದ್ರೆ.

ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಉತತ್ರವನುನ್ ಕೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಉತತ್ರ ಅಲಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು
ಸುಸಂಬದಧ್ವಾದ ಉತತ್ರವಾಗಿತುತ್, ಮತುತ್ ಇದು ಪಾರ್ಯಶಃ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಪೂಣರ್
ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತತ್ದೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಅವರು ಪುನಃ
ಹೇಳುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಪುನರಾವತರ್ನೆ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ, ಮತುತ್ 100 ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಗರ್ಹಗಳು ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪರ್ಚಂಡ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ
ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ, ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನನ್
ಪುಸತ್ಕದ ಕಪಾಟಿನಲಿಲ್ ರುತತ್ದೆ,ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದೇಶವನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಇದು ಕರಪತರ್ದ
ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ದೆ.
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ನಾನು ಮೊದಲಸಲ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಒದಿದಾಗ ನನನ್ ಮನದಲಿಲ್ ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಎಂಬ
ಪದ ಕಾಡತೊಡಗಿತು,ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಪುಸತ್ಕದ ವಿಚಾರ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯರ ಶಾವ್ಸನೆ ಎರೆಡು
ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿವೆ. ಇದರಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಉತತ್ಮ ಧೆಯ್ೕಯೋದೆದ್ೕಶಗಳು ಸಹ ಇದದ್ವು. ಇದು ಸವ್ತಾಂತರ್
ಸಂಗಾರ್ಮದ ಮುಖಯ್ ಪರ್ತೀಕವಾಗಿತುತ್. ಶಬದ್ಗಳ ಮಹತವ್ತೆ ವಿಶಿಷಟ್ ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಜನರೂ ಹಿಂದ್
ಸವ್ರಾಜ್ ಶಬದ್ದ ಅಥರ್ವನುನ್ ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರು,ಆಗ ಇ ಶಬದ್ವು ಒಂದು ದೊಡಡ್
ಕಾಯರ್ದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಣಮಿಸಿತು.

ಗಾಂಧಿಯವರು ಇತರ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಗಳನುನ್ ಕೂಡಾ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಒಂದು ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವು
ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ,ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿರುವುದಿಲಲ್, ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವು ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾದ
ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ, ನಿದಿರ್ಷಟ್ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಘಿಸಿ ಉಪಿಪ್ನ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗುರಿ
ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸತಾಯ್ಗರ್ಹಕೆಕ್ ತೀವರ್ವಾದ ಸಿದಧ್ತೆ ಅಗತಯ್ವಿರುತತ್ದೆ, ಜನರರಗೆ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ತಮಮ್ನುನ್
ತಾವೇ ಶಿಕಿಷ್ತರನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಒಂದು ಸತಾಯ್ಗರ್ಹಕೆಕ್ ತತವ್ ಅಗತಯ್ವಿದೆ: ಗಾಂಧಿಯವರು
ಸಮುದರ್ ಕಡೆ ಹೊಗುವ ಮುನನ್ವೇ, ಅವರ ಉದೆದ್ೕಶದ ಬಗೆಗ್ ವೈಸಾರ್ಯೆಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವು
ಒಂದು ಗಮನದಲಿಲ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗಬೇಕು: ಮೊದಲ ಗುರಿಯನುನ್ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನುನ್
ವಿಸತ್ರಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವಿಜಯವನುನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕಡೆ
ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ,ಇದನುನ್ ದೊಡಡ್ ಗುರಿಯ ಲಕಱ್ಯ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಇರಿಸಬೇಕು.

ಈ ಪಾಠ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ದಕಿಷ್ಣ ಆಫಿರ್ಕಾ ಮತುತ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಹೋಯಿತು ಈ ಪಾಠವು ಗಾಂಧಿಯಿಂದ
ಮಾಯ್ಂಡೆಲಾ ಮತುತ್ ಕೆನಾಯ್ಟಾಟ್ ಮತುತ್ ನುಕರ್ಮಾಕೆಕ್ ಹೋಯಿತು ಮತುತ್ ಎಲಲ್ ಆಫಿರ್ಕಾದಲಿಲ್ ಹರಡಿತು.
ಈ ಪಾಠವು ಗಾಂಧಿಯವರಿಂದ ರಾಜನ ತನಕಹರಡಿತು ಮತುತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲಿಲ್ ಜನಾಂಗೀಯ
ನಾಯ್ಯಕಾಕ್ಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಪಾಠಗಳು ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಿಸಿದವು.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಮತುತ್ ಗೋಲ್ ನ ರೂಪದಲಿಲ್

ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ನಮಮ್ ನಿಯಮ ಪುಸತ್ಕಗಳು ತೆರೆದಿರಬೇಕು. ಇಂಟನೆರ್ಟ್
ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ತೆರೆದ ಮೂಲ ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕರ್ ಮತುತ್ ತೆರೆದ ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲ್ ಗಳ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲ್ ವಿವರಣೆಗಳನುನ್ ಓದಲು
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ರೆ ಅಂತಜಾರ್ಲವು ಹೇಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ ಎಂಬುದು ಎಲಲ್ರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿದೆ

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲ್ರುವ ಸಾಧನವಾಗಿರಲಿಲಲ್, 1980 ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ನಾನು
ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಗಳು ಇದದ್ವು.
ಇಂಟನಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಆಗರ್ನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡೆರ್ೖಸೇಶನ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಮುಖ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಬೆಂಬಲದ
ನಾಯಕತವ್ದ ನಾಯಕರಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರು. ಇದನುನ್ ಓಪನ್ ಸಿಸಟ್ಮಸ್್ ಇಂಟಕರ್ನೆಕಷ್ನ್ (ಒಎಸ್ಐ) ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುತಿತ್ತುತ್, ಮತುತ್ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದರಿಯು ಇಂದು ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ರ್
ಬಾಡೀಸಗ್ಳಿಂದ ಬಳಸಲಪ್ಡುವುದನುನ್ ನಾವು ನೋಡುತಿತ್ರುವಂತೆಯೇ ಇತುತ್. ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲ್
ವಿಶೇಷಣಗಳನುನ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತಿರ್ತ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಲಿಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತ್
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟಗ್ಳು ಪರವಾನಗಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಪಕಷ್ವಿಲಲ್ದೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಹಳ
ದುಬಾರಿ ಮತುತ್ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲಲ್.

ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಜಾಲಗಳ ಬಗೆಗ್ ವೃತಿತ್ಪರ ಉಲೆಲ್ೕಖದ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಬರೆಯುವ,
ಮತುತ್ ಆ "ಒಎಸ್ಐ" ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾಕಷುಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ವಾಯ್ಪಾರ
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ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕಣಗಳನುನ್ ಬರೆದೆ, ಮತುತ್ ನನನ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಕಾಲಮಗ್ಳು ಮಾನದಂಡಗಳ
ಹೆಚುಚ್ ಬೆಲೆ ಮತುತ್ ಮುಚಿಚ್ದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವು ಹೇಗೆ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಕೊಲುಲ್ತತ್ವೆ
ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ಇದದ್ವು.

ಈ ಸಂಧಭರ್ದಲಿಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ತಾತಾಕ್ಲಿಕ ಗುಂಪು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟಾಸಕ್್
ಫೋಸ್ರ್ (IETF) ಸಾಥ್ಪಿಸಿತು. ಗೂರ್ಪ್ ನಿಜವಾದ ಸವ್ಯಂ ಆಯೊಜಿತ, ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್
ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲಗ್ಳು ಮುಕತ್ವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಿದದ್ವು. ಇನೂನ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ನೀವು ಇಂಟನೆರ್ಟ್
ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪರ್ಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿಲ್
ಅಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತತ್ವೆ. ಇದು "ಕೆಲಸ ಕೋಡ್. " ತತವ್ವನುನ್ ಆಧರಿಸಿದೆ, ನಿಮಮ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಜಾರಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಇಮೇಲ್ ಹೆಡರ್, ವಿನಾಯ್ಸವನುನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ.
ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲ್ ಒಎಸ್ಐ ಕಾಪೊರ್ರೇಟ್ ಕಾಯರ್ಸೂಚಿಗಳು ಆಧರಿಸಿತುತ್ ಆದರೆ
ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಕೆಲಸ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಆಧರಿಸಿತುತ್.

ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಪೊರ್ೕಟೋಕಾಲ್ ನಲಿಲ್ ನನನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗಿವೆ,ಆದರೂ ನಾನು IETF
ನಲಿಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಮಯವನುನ್ ಕಳೆದಿದೆದ್ನೆ,ಮತುತ್ ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದ್ನೆ.
ನಾನು ಒಂದು ರಾಡಿಕಲ್ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸದೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕದ ಎಜೆನಿಸ್ಗಳ
ತರಹ ಒಂದು ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿ ಸಕಾರ್ರದ ಪಾರ್ಯೊಜಕತವ್ದ ನಿಯಂತರ್ಣದಿಂದ
ದೂರವಿರಿಸುತಿತ್ದದ್ರು.

ಸಭೆಗಳಲಿಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುತಾತ್ ಜನರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಅಭಿಪಾರ್ಯವನುನ್ ತಿಳಿಸುತಾತ್ರೆಯೇ ಹೊರತು
ತಮಮ್ ಅತೀಥೇಯರದಲಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಮಮ್ ಮೂಲ ಸಿದಾದ್ಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ
ನಂಬಿದೆದ್ವು. ಇದರಲಿಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಿತುತ್,ಅಲಿಲ್ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯ ಸದಸಯ್ತವ್
ಇರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸುವುದೆಂದು ನಾನು ಅದರಲಿಲ್ ಸಮಯ
ಕಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ,ಅವು IETF ನ ಡಾಟಬೇಸ್ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುತತ್ವೆ.,ತದನಂತರ ನಾನು
ಮಾಷರ್ಲ್ ಟಿ ರೋಜ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಥರಿಂಗ್ ಲಾಂಗೆವ್ೕಜ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ ಅದರ ಪರ್ಯೋಗ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ.

ಒಎಸ್ಐ ವಿರುದಧ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕವುದು
ಅಸಾಧಯ್ವಾದಾಗ ನಮಮ್ ಒಪನ್ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಎಂದು ಅರಿತೆವು.
ಯಾವುದೇ ಸಾನ್ತಕೊತತ್ರ ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಯು ಇದರ ಉಪಾಯವನುನ್ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ನೆ.
ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನ ಪರ್ಗತಿ ನಮಮ್ ಎಲಲ್ ಕಲಪ್ನೆಗಳನುನ್ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೇ ನಾವು ಇಲಿಲ್ ಸವ್ಲಪ್
ಗವರ್ಪಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೇ ನಾವು ಇದರ ಪರ್ಗತಿಯ ವಿಷಯದಲಿಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ
ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ಒಡಢ್ಲಿಲಲ್. ಒಎಸ್ಐ (OSI) ಪಕಷ್ವು ಇದನುನ್ ಅರಿಯಲಿಲಲ್,ಇದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ
ಪುಟದಲಿಲ್ ಒಂದು ಅಡಿಟಿಪಪ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಾತರ್ ಉಳಿದಿದೆ.

…

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಸತ್ವಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಈಗಲೂ ಸಹ
ದೊಡಡ್ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲೈನೆಕಸ್್ ಅನುನ್ ಉಪಯೊಗಿಸದರೇ
ನೀವು ಕಾಣಬಹುದುಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನ ಸಂಚಲನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು,ಆದರೇ ನೀವು ನಿಮಮ್
ಐ ಫೋನ್ ನ ಸೋಸ್ರ್ ಕೊಡ್ ನೋಡಲಾರಿರಿ. ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನ ಪೊರ್ೕಟೊಕಾಲ್ ವಿವರಣೆಗಳು ಈಗ
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಆದರೇ ಇತಿತ್ಚೆಗೆ ಇದರಲಿಲ್ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಗು ಕ ಲೌ್ಡ್
ಸೇವೆಗಳ ಸಾಥ್ನಂತರಿತ ವಾಗುತಿತ್ವೆ. ನಾವು ನೆಟ್ ನೂಯ್ಟಿರ್ಯಾಲಿಟಿಗಾಗಿ ಇಗಲು ಹೋರಾಟ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ. ಮತುತ್ ಈಗಲೂ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನ ಬಹಳಷುಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಪನ್ ಸೋಸ್ರ್ ಗಳಲಿಲ್
ಲಭಯ್ವಾಗಿವೆ,ಮತುತ್ ನಮಗೆ ಇವಗಳನುನ್ ಹೀಗೇಯೆ ಇರಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತಿತ್ರಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ.
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ಈಗಲೂ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಅನುನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲೂ ನಕಲಿ ಇನಾಫ್ಮೆರ್ೕಶನಸ್್, ಅಬೂಯ್ಸಿವ್ ಬೊಟಸ್್
ಮತುತ್ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಅನುನ್ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅಕರ್ಮಣಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ .

ನಾವು ನಮಮ್ ದೃಷಿಟ್ಕೋನವನುನ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಅನುನ್ ತೆರೆದಿಡುವುದಕಿಕ್ಂತ ಮೇಲಾಗಿಡಬೇಕು. ನಮಗೆ
ಆ ಸಿದಾದ್ಂತಗಳನುನ್ ನಮಮ್ ಜೀವನದಲಿಲ್ಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೋಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ನ
ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ಯೂ ಸಹ ಅನವ್ಯಿಸುತತ್ವೆ.,ನಾವು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ
ಮಾದಯ್ಮದಿಂದ ಸಕಾರ್ರದ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುತೆತ್ೕವೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವೇ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದದ್ರೇ
ಮತುತ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದದ್ರೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ವನುನ್ ಕಟಟ್ಬಹದು ? ಸಹ
ವಕೀಲರು ಜಾಜಿರ್ಯದಂತಹ ಕಾನೂನು ವಿಶೇಷ ಪರ್ವೇಶ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ಆದರೆ ತಾಂತಿರ್ಕವಾಗಿ
ಕೊರತೆಯನುನ್ ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕರ್ ಮತುತ್ ಬಳಕೆಯ ಗುರುತರ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಒಡಿಡ್ದವು ಪಾರ್ಚೀನ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ಇವತಿತ್ಗು ಬಳಲುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಸಹ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಸಂಯುಕತ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗಳು, ಇದು ಅಸಾಧಯ್ ಗೌಪಯ್ತೆಯ
ಉಲಲ್ಂಘನೆ ಅದನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಲು ಇಡೀ ಜಿಲಾಲ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಡೌನೊಲ್ೕಡ್ ಸರಳ ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್
ನಿವರ್ಹಿಸಲು ಮಾಡುತತ್ದೆ ದುಬಾರಿ ನಗದು ರಿಜಿಸಟ್ರ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವುದನುನ್.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಮತುತ್ ಕಾನೂನಿನ ಹೊರತು ಬೇರೆಯ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಇಂಗಿತವಾಗುತತ್ದೆ
ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಮಮ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಸಾವ್ತಂತರ್ತೆಯ ಹೋರಾಟ ಇದಕೆಕ್
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಮ್ ವಿಶವ್ದ ಹೆಚೆಚ್ಚುಚ್ ತಾಂತಿರ್ಕರಣ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ. ಮತುತ್ ಇದು
ನಾವು ನಮಮ್ ಪರ್ಮುಖ ಮೂಲಸೌಲಭಯ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ವೆ ಎಂಬುದನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು
ಬಹಳ ಮುಖಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಏನು ಹೇಳುತತ್ದೆ ಎಂದರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಥರ್ಪೂಣರ್ ವಾಗಿದದ್ರೆ ಅದನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒದಲು ಮತುತ್ ಅದರ ಬಗೆಗ್
ಚಚಿರ್ಸಲು ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬೇಕು ಯಾವದೇ ಖಾಸಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ಯಾವದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾನೂನಿನ
ಅಡಿಯಲಿಲ್ದದ್ರೆ ಅದು ಮೂಖರ್ತವ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ನಮಮ್ ಗುರಿಗಳಲಿಲ್ ನಾವು ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕಿಷ್ಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾ ಭಟನ್ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ
ನೆನಪಿವೆ . ವಿಶವ್ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೀಘರ್ದಲೆಲ್ೕ
ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲಲ್ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬದಿದದ್ರೂ ಸಹ ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡಬೇಕು

ಜಾಞ್ನದ ಪರ್ವೇಶವು ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕಾಕ್ಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತುತ್,
ಭಾರತದ ಭವಿಷಯ್ದ ಬಗೆಗ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಉದೆದ್ೕಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್
ಒಂದು ಗೋಲುಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶದ ಜಾಞ್ನದ ಸಂಕೇತವನುನ್ ನಾವು
ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ. ನಮಗೆ ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ಜಾಞ್ನಕೆಕ್ ನಾವು
ಎಂದಿಗೂ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಲ್ ನಿಮಗೆ ತೆರೆದ ರೂಲುಬ್ಕ್ ಇಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವುದಿಲಲ್. ಜನರ ಬಗೆಗ್ ಇದು ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್ ತಮಮ್ದೇ ಆದ
ಗಮಯ್ಸಾಥ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಪನ್ ಗೌನರ್ಮೇಂಟ್: ಒಂದು ಮಂತರ್

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆಸಕಿತ್ದಾಯಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಾಯ್ಲಿಯಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ನನನ್ ಹೋರಾಟವನುನ್
ಒಂದು ವಿವಾಧದ ಹಾಗೆ ನೋಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಕಾರ್ರವನುನ್
ಉತತ್ಮವಾದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಕೊಂಡೊಯುಯ್ವ ಒಬಾಮಾರ ಪರ್ಯತನ್ ಜನರಲಿಲ್ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣವನುನ್
ಮೂಡಿಸಿತು. ಗೂಗಲ್ ಮತುತ್ ಫೇಸುಬ್ಕನ್ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯಗರ್ಳು ತಮಮ್ ನೌಕರಿಯನುನ್ ಬಿಟುಟ್.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ನಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದರು.
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ರಾಷಟ್ರ್ಪತಿಯು ಮುಖಯ್ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು, ಮತುತ್ ಆ ಸಾಥ್ನವನುನ್
ಆಕರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲಲ್ ಮೂರು ಜನರು ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತರ ತರಹ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ.
ನಾಯ್ಶನಲ್ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ನಲಿಲ್ಡೇವಿಡ್ ಫೆರಿರ್ಯೊ (David Ferriero) ರಂತಹ ದೂರದೃಷಿಟ್ಯುಳಳ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯರ್ ನಡೆಸಲು ಪೂಣರ್ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿತುತ್. ರಿಪಬಿಲ್ಕನ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್
ಅನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದದ್ರು,ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ವನುನ್ ತಮಮ್ದಾಗಿಸಿ ಕೊಳಳ್ಲು
ಬಯಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಕನಸ್ವೆರ್ೕಟಿವ್ ರಿಪಬಿಲ್ಕನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸಿಸ್ಗ ಡಾರೆಲ್ ಇಸಾಸ್ ನ ಜೊತೆ
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿತ್ದದ್ರು ನನಗೂ ಇದು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತ್ತುತ್. ಅವರ ಮುಖಯ್ ಉದೆದ್ೕಶ
ಕಾಂಗೆರ್ೕಶಿಯನಲ್ ವೀಡಿಯೊಗಳ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತುತ್.

ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್, ಶೆವ್ೕತಭವನದ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ಗೌನರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ಹಲವಾರು ರಾಷಟ್ರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಾಗೆಗ್
ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತುತ್ ಒಪನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತುತ್ ಗುರಿಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಿದರು.
ಯು. ಎಸ್. ನ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನಿಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಗೌನರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಭಂದಿತ ಯೋಜನೆಗಳನುನ್
ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಏಜೆನಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಎಷುಟ್ "ಡೇಟಾ
ಸೆಟಗ್ಳು" ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತ್ವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಂಕ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಆಗ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರ ಮತುತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ತರಹ
ವಾಯಿತು.

ಹೆಚಿಚ್ನ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸೇವೆಯಲಿಲ್ ತರಲುಅಮೇರಿಕವು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್
ಆನೆಲ್ೖನ್ ಸಕಾರ್ರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಮಾಡಲು ಯುನೈಟೆಡ್
ಕಿಂಗಡ್ಮ್ ನ ಒಂದು ಅಗರ್ ಏಜೆನಿಸ್ಯನುನ್ ತರಿಸಿತು . ಯುಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆ ಯ ಜೊತೆ
ಇನೊನ್ಂದು "18F," ಹೆಸರಿನ ಸಾಮಾನಯ್ ಸೇವೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು,"18F," ಈ
ಗುಂಪು ಜನರಲ್ ಸವಿರ್ಸಸ್ ಅಡಿಮ್ನಿಸೆಟ್ರ್ೕಶನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿತುತ್. ಅದರಲಿಲ್ ನೂರು ಜಾಣ ಅನುಭವಿ
ಟೆಕೀಸ್ ಸಿಬಬ್ಂದಿಗಳಾಗಿ ಇದದ್ರು. (ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಇ ತರಹದ ಹೇಸರು ಏಕೆ ಬಂತೆಂದರೇ ಇ
ಕಾಯಾರ್ಲಯದ ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ 18 ಸಿಟ್ರ್ೕಟ್ ಮತುತ್ F ಸಿಟ್ರ್ೕಟ್ ನ ಕಾನರ್ರಲಿಲ್ ಇತುತ್)

ಆರನ್ ಸಾವ್ಟಜ್್ರ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲಿಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಬರೆದರು,ಅದನುನ್ ನಾನು
ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಲಗತಿತ್ಸಿದೆ. ಲಕಷ್ಯ್ ದ ರೂಪದಲಿಲ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಒಂದು ತಪುಪ್ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು
ಎಚಚ್ರಿಕೆ ನೀಡಿದದ್ರು, ಮತುತ್ ನಾನು ಅವರ ಮಾತಿನಲಿಲ್ ವಿಶಾವ್ಸ ಹೊಂದಿದೆದ್. ವಾಸತ್ವದಲಿಲ್ ಆ ಜನರು
ಯಾವಗ ಹೀಗೆ ಹೆಳುತಿತ್ದದ್ರೋ ನಾನು ಸಕಾರ್ರದ ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಪಾರದಷರ್ಕತೆ ತರಲೂ ಮಾತರ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ನೆ ಸಮಯದಲಿಲ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತಿತ್ತುತ್. . ತಪಿಪ್ಲಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ,
ಸಕಾರ್ರಿ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೆ ನನನ್ ಸವ್ಂತದಂತಹ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದತಿತ್ಗಳೂ ಸಹ. ಆದರೆ, ನಾವು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ತಪುಪ್ ಚೌಕಟುಟ್ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಒಂದು
ಅಸಪ್ಷಟ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಸವ್ತಃ ನಿಂತಿದೆ, ಅದು ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಯಾನದ
ನಿದಿರ್ಷಟ್ತೆಯನುನ್ ತಲುಪುವುದಿಲಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೋಲುಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕನುನ್ ಹೆಚುಚ್
ಅಗತಯ್ವಿದೆ.

ನಾನು ಈ ಕಾಯರ್ ವನುನ್ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂದರೇ ಇದು ಸರಕಾರದ ಕಾಯರ್ ವಿಧಾನಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು. ನಾನು ಆ ಕಾಯರ್ ವಿಧಾನಗಳಲಿಲ್ ಆಸಕಿತ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ ಅದರಿಂದ ಸಕಾರ್ರ ತನನ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸವ್ತಃ ತನಗೆ,ಮತುತ್ ಜನತೆಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸುತತ್ದೆ. ನಾನು ಕಾಂಗೆರ್ೕಸ್ ಸಂಭಂಧಿ
ವಿಚಾರಣೆಯನುನ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ನಲಿಲ್ ಉಪಲಭದ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್. ಏಕೆಂದರೇ
ದೇಶದದುದದ್ಕೂಕ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಶಿಕಿಷ್ತ ಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಒಳೆಳ್ಯ ಉಪಕರಣ ವಾಗಿತುತ್,ಅದರಿಂದ
ಕಾಂಗೆರ್ೕಸ್ ಕಮರ್ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತುತ್ ಕಾಂಗೆರ್ೕಸ್ ಗೆ ಸುಲಭ ಗೊಳಿಸಲು ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ.
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ಸಕಾರ್ರದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬದಲಿಸಲು ಉತತ್ಮ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಜನರಿದಾದ್ರೆ ಎಂದು ನಾನು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, . ನನಗೆ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ: ಅವರಲಿಲ್ ಅನೇಕರು ಹೆಚುಚ್ ಸಾಧಿಸಿದಾದ್ರೆ. ಗುತಿತ್ಗೆದಾರ
ನರಕದಿಂದ healthcare. gov ಅನುನ್ ಸಣಣ್ SWAT ತಂಡವು ಪಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ,ಇದರ ಒಳಗಡೆ
ಒಂದು ಗುಟುಟ್ ಕಾಯರ್ಚರಣೆ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದರು,ನೀವು ಸಕಾರ್ರದ ಭಾಗ
ವಾಗಿರದಿದದ್ರೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ್ಯ ಪರಹಾರದ ಭಾಗ ವಾಗಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ಅವರಲಿಲ್
ಕೆಲವರು ನನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲೂ ಹಿಂಜರಿಯುತಿತ್ದದ್ರು ಏಕೆಂದರೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತುತ್ ಅವರು
ಅದೇರೀತಿ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು.,

ಸಕಾರ್ರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಮತುತ್ ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ
ಪರ್ಭಾವಿತರಾಗುವ ಅಗತಯ್ವಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಾನು ಭಾರತ ಮತುತ್ U. S. ನಲಿಲ್
ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ದೊಡಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ದೃಢಮನಸಿಸ್ನ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಾಞ್ನದ ಆಳ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆ
ಬದಧ್ತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಅವರಲಿಲ್ ಕಾಣುತಿತ್ೕರಿ.

ಆದರೇ ನಾವು ಇದನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಒಳಗಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲೂ ಸಾದಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್. ನಾವು
ನಮಮ್ ಸಕಾರ್ರಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ೕವೆ ಮತುತ್ ನಾವು ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದದ್ರೆ,ಅವರು ತಮಮ್
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ತಲುಪುವುದಿಲಲ್. ಈ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್ ಒಂದು ಲಕಷ್ಯ್ದ ರೂಪದಲಿಲ್
ನಿದರ್ರಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲ್ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದದ್ರಿಂದ, ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ನ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೇ ಕಾನೂನಾಗಿದದ್ರೆ, ಅದು
ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ದೃಷಿಟ್ಯಲಿಲ್ ಇದು ಕೇವಲ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯಲಲ್. ಇದು
ನಮಮ್ ಕಾನೂನಿನ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಂರಚನೆಯನುನ್ ಪರ್ಭಾವಿ ರೂಪದಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಲೂ ಒಂದು
ಮಹತವ್ ಪೂಣರ್ ಉಪಕರಣ ವಾಗಿದೆ. . ಅದು ಕೇವಲ ಒಳಗಿನ ಪರ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲಲ್

ಸಕಾರ್ರದ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದೇ ಏಕ ಮಾತರ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನಿಸುತಿತ್ತುತ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗಡ್ಮನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸವಿರ್ಸ್ ಗೆ ತಾಂತಿರ್ಕ
ಜಗತಿತ್ನಲಿಲ್ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಮೆಚುಚ್ಗೆ ದೊರೆತಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಸಕಾರ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಇದು
ಖಾಲಿ ಶೆಲ್ ಆಗಿದೆ. U. S. ನಲಿಲ್ ಯು ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸವಿರ್ಸ್ ಮತುತ್ 18F ಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತುತ್
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಶಾಖೆಗಳಲಿಲ್ ನೀತಿ ತಯಾರಕರ ಗಮನವನುನ್ ತಮಮ್ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಹೆಣಗುತಿತ್ವೆ.,
ಅವರು ಉತತ್ಮ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಮತುತ್ ನಾನು ಎರಡೂ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ನೀತಿ
ನಿವಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ ಅವರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಅರಿವನುನ್ ಆಳವಾಗಿ ಮೆಚುಚ್ತೆತ್ೕನೆ. ಆದರೆ ನಮಮ್
ಸಹಾಯ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೇಕು, ನಾವು ಆಡಳಿತವನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಭರವಸೆಯಲಿಲ್ ಬಿಡಲು
ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಇದು ನಮಮ್ ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನದ ಅಜೆಂಡಾ

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಮಿಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ 2017 ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆದ್. ಮತುತ್ ನಾನು ಭಾರತದಲಿಲ್ ಹೆಚುಚ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನಾನು ನನನ್ ಸಾವ್ಥಿರ್ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ
ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಿರ್ೕಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಳ್ ವೈವಿಧಯ್ಮಯ ದೇಶದಿಂದ ಮತುತ್
ರೋಮಾಂಚಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯಬೇಕಿತುತ್. ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ
ನನನ್ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ
ಮತುತ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರನುನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಅವರು ನನನ್
ಜೀವನದಲಿಲ್ ದೀಘರ್ಕಾಲೀನ ಸೆನ್ೕಹಿತರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ.
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ನಾನು ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಕೊನೆಯಲಿಲ್,ಭವಿಷಯ್ದ ಕಿರ್ಯೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯರ್ಸೂಚಿಯ ಎಜೆಂಡ ದ
ಚಚೆರ್ಗಳನುನ್ ಬರೆಯಲು ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ನನನ್ ಸವ್ಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನುನ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕಾಕ್ಗಿ
ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲಿಲ್ ಇತರರು ನಮೊಮ್ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳುಳ್ವ
ಭರವಸೆಯಲಿಲ್ದೆದ್ನೆ.

ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹತುತ್ ಪರ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಹಲವು ಪರ್ದೇಶಗಳಲಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯರ್ ಗಳು
ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ . ಇತರರು ವಿಭಿನನ್ವಾದ, ಬಹುಶಃ ಉತತ್ಮವಾದ, ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು
ಎಂದು ನಾನು ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಡಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಾನು ಈ 10 ಅಂಶಗಳನುನ್ ಯಾವುದೇ
ರೀತಿಯ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಪೊರ್ಗಾರ್ಮನ್ಂತೆ ಮಂಡಿಸುವುದಿಲಲ್. ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
"ಬದಲಾವಣೆ ಯ ಸಾಧನ ರಾಗಿರಿ" ಇದರ ಅಥರ್ ಕೇವಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿಲಲ್,ನಮಮ್ಲಿಲ್
ನಾವು ಒಳನೋಟವನುನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನುನ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಹೇಳಿಸಿಕೋಳಳ್ ಬಾರದು. ಇ ಮಾತನುನ್ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ.

1. ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಾಞ್ನ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ, ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಾಞ್ನ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ, ಇದು ಕೋಡ್
ಸತಾಯ್ಗರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಕೆವಲ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಮಾತರ್ವಲಲ್ ಪರ್ಪಂಚದಾದಯ್ಂತ ಪರ್ಶೆನ್ಯನುನ್
ಒಡಡ್ಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಲಕಾಷ್ಂತರ ಜನರು ಬಳಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.
ನಾವು ಭಾರತ ಮತುತ್ ಯು. ಎಸ್ ನಲಿಲ್ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆದ್ೕವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್
ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮಹತವ್ದ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಹ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿಸಿದೆದ್ವೆ.

ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಹೈಕೋಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಯು. ಎಸನ್ ಮೇಲಮ್ನವಿ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪರ್ನುನ್ ಕಾಯುತಿತ್ದೆದ್ವೆ., ಆದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕಿಷ್ಸಿಸುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ
ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಬಳಸುವವರ,ಶಿಕಷ್ಣಜಾಞ್ನಿಗಳ,ಎಂಜಿನಿಯಸ್ರ್, ನಗರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ನಾಗರಿಕರ
ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು . ನಮಮ್ ಸಮಾಜವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ
ತಾಂತಿರ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವೆಲಲ್ರೂ ನಮಮ್ ಧವ್ನಿಯನುನ್ ಎತಿತ್ದರೆ
ಮಾತರ್ ಇದು ನಿಜವಾಗುತತ್ದೆ.

2. ಭಾರತದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯ. ಎರಡನೆಯದು, ಭಾರತಿಯ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯದ
ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ಎಲಾಲ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಎಕೆಸ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಲಭಯ್ವಾಗಿಸುವುದು. ಹೆಚಿಚ್ನ
ಕೆಲಸವನುನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ,ಮತುತ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ಎಲಾಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳ ಉನನ್ತ-ಗುಣಮಟಟ್ದ
ಸಾಕ್ಯ್ನಗ್ಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಂಗರ್ಹಕಾಕ್ಗಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ,ಅದೇನೆಂದರೇ
ಮೆಟಾಡೇಟಾವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು,ತಪಾಪ್ಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಕ್ಯ್ನಗ್ಳನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು,ಮತುತ್
ಹೆಚಿಚ್ನ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನುನ್ ಆಧುನಿಕ ಆಪಿಟ್ಕಲ್
ಕೆರೆಕಟ್ರ್ ರೀಡರ್ ನ ಮಾಧಯ್ಮದಿಂದ ಟೆಕಸ್ಟ್್ ಅಲಿಲ್ ಪರಿವತಿರ್ಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶಯ್ಕವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾದ ಸರಕಾರದ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ನಾನು ಮೆಚುಚ್ತೆತ್ೕನೆ,
ಇಡೀ ಕಾಪರ್ಸ್ ಅನುನ್ ರೀ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ. ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇ ವರೆಗೆ ಮಾಡಲದ ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ಆಗಿವೆ,ಇದರಲಿಲ್ ಅನೇಕ
ಪುಟಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇ ಎಲಾಲ್ ಕಾರನಾಗಳಿಂದ ಇ ಸಂಗರ್ಹವು ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ. ಇದನುನ್
ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಕಾಯ್ರೆಕಟ್ರ್ ರೀಡರ್ ನಿಂದ ಒದವುದು ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.,. ಭಾರತದಲಿಲ್ನ ದೊಡಡ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್ ಕೇಂದರ್ವು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ,ಇದು
ಭಾರತದ ಎಲಾಲ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಿರುವ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಮಾಣದ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್
ತಯಾರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮಮ್ ಬಳಿ ಪರ್ಸುತ್ತ 4,00,000 ಪುಸತ್ಕಗಳ ಸಂಗರ್ಹವಿದೆ.
ನಾವು ಇನೂನ್ ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷುಟ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ
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ಶರ್ಮದಾಯಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಇದು ಭವಿಷಯ್ದಲಿಲ್
ಅದುಭ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ಅಧಯ್ಕಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಜಾನ್ ಪೋಡೆಸಾತ್ (John Podesta)
ರವರಿಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರಿಗೆ ಪತರ್ ಬರೆದೆ. ನಾನು ಆ ಪತರ್ವನುನ್ ರಾಷಟ್ರ್ಪತಿಯವರ
ಅಭಿಯಾನದ ಸೊಲ್ೕಗನ್ Yes We Can" ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ YesWeScan। Org ಎಂಬ ವೆಬ್
ಸೈಟಲಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಪತರ್ದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೈನ್ ಹೀಗಿತುತ್ " ನಾವು ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಚಂದರ್ನ ಮೇಲೆ
ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದರೇ ಅದೇರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಗೆರ್ೕಸ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಯನುನ್ ಸೈಬಸೆಪ್ರ್ೕಸನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ
ಹಾಕಬಹುದು". ಜಾನ್ ನಿಜವಾಗಿ ನನನ್ ಸಹ ಲೇಖಕರಾಗಿರಿದದ್ರು., ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಮಗೆ
ಆಕಿರ್ವಿಸಟ್್ ಡೇವಿಡ್ ಫೆರೆರಿಯೋ (David Ferriero) ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಳೆಳ್ಯ ಉತತ್ರ ನೀಡಿತು
ಆದರೆ ಏನೂ ಪರ್ಯೋಜನವಾಗಲಿಲಲ್. ನಾನು ಹೋಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ
ದಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಗುರಿಯಲಿಲ್ ಆಸಕಿತ್ ತರಿಸಲು ಶೌಯರ್ದಿಂದ
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದರು,ಪರ್ಯೋಜನವಾಗಲಿಲಲ್. ಆದರೆ . ಭವಿಷಯ್ದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಶಿಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಭಾರತವು
ಸವಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಾಞ್ನದ ದೇವಸಾಥ್ನವನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ.

3. ಸರಕಾರದ ತೀಪುರ್ಗಳು. ಮೂರನೇ ಎಫಟ್ರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್, ಆದೇಶಗಳನುನ್
ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದು. ಇದರಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರದೊಳಗೆ ಮತುತ್ ಬೇರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಅಧಿಕೃತ
ಗೆಝೆಟಗ್ಳಲಿಲ್ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು ದಾಗಿದೆ. ಆದರೇ ಇ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಗಣನೀಯ ಪರ್ಯತನ್
ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ . ಇ ಗೆಝೆಟಗ್ಳ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಅವರ ತಾಂತಿರ್ಕ ರಹಸಯ್ ಇಂಟಫೆರ್ೕಸಗ್ಳ ಅನುನ್
ರಕಿಷ್ಸಬೇಕು. . ಹೆಚುಚ್ ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, ಗೆಝೆಟಸ್್,ನಿಯಮಗಳನುನ್,,ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುನ್,
ಉಪನಿಯಮಗಳನುನ್, ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಎಲಾಲ್ ಇತರ ಶಾಸನಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ
ಲಭಯ್ವಾಗಿಸುವುದು. ಸಕಾರ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಒಂದು
ಪರ್ಯೋಜನಕಾರಿ ಪರ್ಯತನ್ವಾಗಿ ನೊಡಿದಾಗ ಮಾತರ್ ಇದು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸವ್ತಃ
ಶಿಕಿಷ್ತರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕಿಷ್ತರಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಕಾರ್ರದ ಸಂಪಾದನೆಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ರೀತಿ
ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬಹದು. ಮೊದಲು ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಾಯರ್ ವಾಗಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ರಾಜಯ್ಗಳ ಮತುತ್
ಪುರಸಭೆಗಳಿಂದ ಎಲಾಲ್ ಗೆಝೆಟಸ್್ ಗಳ ಒಂದು ಪರ್ತಿಲಿಪಿಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಬೇಕು,ಅದರಲಿಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ
ಆನೆಲ್ೖನ್ ಕಡತಗಳನುನ್ ಮೀರಿ ಮತುತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆವೃತಿತ್ಗಳ ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. . ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ರುವ
ಆನೆಲ್ೖನ್ ಗೆಜೆಟಗ್ಳಿಗೆ ಪೊರ್ೕಗಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕಷಟ್ಕರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸವ್ಲಪ್ ನಿರಂತರ ಪರ್ಯತನ್ದಿಂದ
ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಮತೊತ್ಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪಯುಕತ್ ಸಾಬೀತಾಗಬಹುದು ಅದು ಸಮಾವೇಶ ಅಥವ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್
ಆಗಿದೆ,ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರಕಾರದ,ಕಾನೂನಿನ,ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಪರ್ಪಂಚದ
ಪರ್ತಿಭಾಗಿಗಳನುನ್ ಒಟಿಟ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಮತುತ್
ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಪರ್ಸಾರ ಮಾಡಲು ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ
ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತಯ್ವಿದೆ. ಮತುತ್ ನಿಸಸ್ಂದೇಹವಾಗಿ ಇದರಲಿಲ್ ಕೆಲವು
ಆಡಳಿತಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ವಿಧಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಶಯ್ಕ ವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರದ
ಶಾಸನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಜನರನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸುವ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿರ್ಟನ್
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ತಮಮ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಾಞ್ನ ದಿಂದ ಬದಲಿಸಿದವರ ಹಾಗೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ಜಾಞ್ನ ಉಳಳ್ವರನುನ್
ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವ ಅವಶಯ್ಕತೆ ಇದೆ.

4. ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ :ಇದು ನಾಲಕ್ನೆ ಕೆಷ್ೕತರ್ವಾಗಿದೆ,ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ನ ಶಿರ್ೕಮಂತ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮೃದದ್
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷಟ್ವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನುನ್
ಸಂಗರ್ಹದಲಿಲ್ ಸೇರಿಸಲು ತುಂಬ ಉತುಸ್ಕನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. ಇಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿವೆ. ಮಹಾತಮ್
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ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ಪರ್ಯೋಗ ಮತುತ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ
ಬಾರಿ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸವ್ತಂತರ್ ಸಂಗಾರ್ಮದ ವಿವರಣೆ, ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ
ದಾಖಲೆಗಳ ಮತುತ್ ಎಲಾಲ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲಿಪ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಯನುನ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರದ ನಿಧಿಯನುನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್.

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮವು ಸಹ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ತೊರಿಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಹೇರುತತ್ದೆ. ನಾನು ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಕೃತಿಗಳ PDF ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ ಸಿವ್ೕಕರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿದದ್ ಭದರ್ತಾ ನಿಬರ್ಂಧಗಳನುನ್(ಜನರಿಗೆ ಪರ್ತಿ
ಪುಟಗಳನುನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಯಲು )ಮತುತ್ ಅದರ ಪರ್ತಿ ಪುಟದ ಮೇಲಿನ ಜಲಚಿಹೆನ್
(watermarks)ಗಳನುನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನನನ್ ಪರ್ಕಾರ ಅವೆಲಲ್ವುಗಳಿಂದ ಪುಟಗಳು
ವಿರೂಪಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ವು.

ಜಲಚಿಹೆನ್ ಗಳಿಲಲ್ದೆ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ನಿಬರ್ಂಧಗಳಿಲಲ್ದೆ ನಮಮ್ ಹಿಂದ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಸಂಗರ್ಹಕೆಕ್ ಸೇರಿಸಲು
ಗಾಂಧಿಯವರ ಪೋಟರ್ಲ್ ಗೆ ಸಂಭಂದಿತ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಅನಿಯಂತಿರ್ತವಾಗಿಸಲು ನಾನು
ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮಕೆಕ್ ಪತರ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆದ್ೕನೆ. ಇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಭಾರತವು ಪರ್ಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಸಂರಕಷ್ರ ಜೊತೆ ಚಚೆರ್ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. . ನಾನು ಕೃತಿಗಳ ಸಮಗರ್ತೆಯನುನ್
ರಕಿಷ್ಸಲು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯಲುಮಾಡಲಾಗುವ ನಿಯಮಗಳನುನ್
ಒಪುಪ್ತೆತ್ೕನೆ,ಆದರೇ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿಗಳನುನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ
ತಡೆಲಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲಲ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನುಬದಧ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತರ್
ಪೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸುವುದಿಲಲ್. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಲಿಲ್ ನಾವು ಈ ಚಚೆರ್ಯನುನ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ.

5. ಫೋಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನನನ್ ಪರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯರ್ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ನಮಗೆ
ಉತತ್ಮವಾದ ಫೋಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ರೆಕಾಡ್ರ್ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒದಗಿಸುವುದರಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸ
ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸವರ್ರ್ ನಲಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲೂಯ್ಷನ್ ನ ಫೋಟೋಗಳು
ದೊರೆತವು, ಆದರೂ ಅವು ಚೆನಾನ್ಗಿದದ್ವು. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಗಳಲಿಲ್
ಹೆಚಿಚ್ನ ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ನಲಿಲ್ ಸಾಕ್ಯ್ನ್ ಮಾಡಲಾದ ಫೋಟೊಗಳಿವೆ,ಆದರೇ ಅವುಗಳೆಲಲ್ ಹಣದ
ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದೆ ತೂಗುತಿತ್ವೆ. ಇಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ದಿಗಭ್ರ್ಮೆಯುಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗರ್ಹಣೆಗಳು
ಇವೆ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಲೈಬರ್ರಿ.

ನನನ್ ಪರ್ಕಾರ ಹೈ ರೆಸಲೂಯ್ಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಟಾ ಬೇಸ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಪಡಿಸುವುದು
ಒಂದುಉಪಯುಕತ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ,ಅದರ ಬಳಕೆ ಪಿರ್ಂಟ್ ನಿಂದ ವೆಬ್ ವರೆಗೂ ಲಭಯ್ವಿರಬೆಕು ಮತುತ್
ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಠಿಣ ಕಾಯರ್ ವಾಗಿಲಲ್.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ದ ಛಾಯಾಗರ್ಹಣದ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದರ ಬಳಕೆಯನುನ್ ನಿಬರ್ಂಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲಲ್.

6. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ. ಆರನೆಯದು ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ದಲಿಲ್
ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ದ 129 ಭಾಷಣಗಳನುನ್ ಕೇಳಿ ಬೆರಗಾದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ನ ಸಂಪತಿತ್ನಲಿಲ್ (vaults)ಇನೂನ್ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕತ್
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸುತ್ಗಳ ವಾಣಿಜಯ್ ಸಿಡಿಗಳ
ರೂಪದಲಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತುತ್. ಒಂದು ಸಮಯದಲಿಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸಕಾರ್ರದ
ಅವಿಭಾಜಯ್ ಅಂಗವಾಗಿತುತ್. ಅವುಗಳ ಆಕೆರ್ೖವ್ ಗಳ ಹೆಚುಚ್ ವಿಶಾಲ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು ರೊಚಕವೆನಿಸುತತ್ದೆ.
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7. ಭಾರತದಒಂದುವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾಡ್ರ್. ಏಳನೆಯದು,ವೀಡಿಯೊ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್, ಆಡಿಯೋ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ಗೆ
ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಾವು "ಭಾರತ್ ಏಕ್ ಖೋಜ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ 53
ಎಪಿಸೊಡ್ ಗಳನುನ್ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕವೆ. ಇದಕೆಕ್ ಮೊದಲು ಪರ್ಸಾರ ಮಾಡಿದ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಇದದ್
ಜನಪಿರ್ಯತೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಏಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಬಾರದು? ಅಥವಾ ಇತರ ಅದುಭ್ತ
ನಿಮಾರ್ಣಗಳಲಿಲ್ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡು, ನೃತಯ್, ಕಲೆ, ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಮತುತ್ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ವನುನ್
ಏಕೆ ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಬಾರದು? ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋದ ಹಾಗೆ ದೂರ ದಶರ್ನ ಸಹ
ದೀಘರ್ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿತುತ್. ಆದರೇ ಈಗ, ಅದು ಸವ್ತಂತರ್ ಸಂಸೆಥ್ ಯಾಗಿದೆ
ಅದರ ಉದೆದ್ೕಶ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಾಗಿದೆ.

ದೂರದಶರ್ನದ ಜೊತೆಗೆ,ಭಾರತದಾದಯ್ಂತ ವಿಡಿಯೋದ ಬಹಳಷುಟ್ ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನುನ್
ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ,ನನನ್ ಅನುಭವ ದ ಪರ್ಕಾರಯು ಎಸ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಆಕೆರ್ೖವಸ್್ ನಲಿಲ್ ಸುರಕಿಷ್ತ ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ . ನಮಮ್
ಸವ್ಯಂಸೇವಕರು 6,000 ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕಷ್ಣೆಗಳು
ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆರ್ೖವಿಸಟ್್ ಗಳು ಆಶಚ್ಯರ್ಚಕಿತರಾದರು. ಆಕೆರ್ೖವ್ ನ ಮುದಿರ್ಕರಣ
(monetizing )ದ ತಪುಪ್ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ವೀಡಿಯೊಗಳನುನ್ ಗುಪತ್ವಾಗಿ
ಇರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ,ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪರೂಪಕೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವ
ಅದರ ವಾಯ್ಪಕ ವಿತರಣೆಯಾಗ ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನುನ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸದಿರುವುದು ಜನತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಧಕೆಕ್ ಉಂಟುಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಇಲಲ್ ಇನೊನ್ಂದು ಅಂಶವೆನೆಂದರೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳು, ಮತುತ್ ಆಡಿಯೋ ಅತುಯ್ತತ್ಮ
ಗುಣಮಟಟ್ ಸಂಭಾವಯ್ ಲಭಯ್ವಿದೆ ಮಾಡುವ. ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುದಿದ್ ಉತಾಪ್ದನೆ, ಮತುತ್
ಉನನ್ತ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮಾಯ್ಗಜೀನ್ ಲೇಖನ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುದರ್ಣಕಾಕ್ಗಿ ಚಿತರ್ "ಸಾಟ್ಕ್
ಫೋಟೋಗಳು" ಎಸ್ "ಬಿ-ರೋಲ್" ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ಭಾಗ ಒಂದು. ನೀವು
ಪರ್ಯಾಣ ಪೀಸ್ ಬರೆಯುವ ನೀವು, ನೀವು ತಾಜಮ್ಹಲ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಯಸಬಹುದು. ನೀವು
ಭಾರತದ ಬಗೆಗ್ ಒಂದು ಚಿತರ್ ಮಾಡುವ, ನೀವು ನೆಹರುರವರ ತುಣುಕನುನ್ ಬಯಸಬಹುದು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸುತ್ಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷಟ್.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೇಂದರ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಉಚಿತ ಮತುತ್ ಅನಿಬರ್ಂಧಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರ್ರ, ಬಾಲಿವುಡ್,
ಸುದಿದ್ಮಾಧಯ್ಮ, ಎಲಾಲ್ ಸಣಣ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಚಲನಚಿತರ್ ತಯಾರಕರು,ರೈಟಸ್ರ್ ಮತುತ್ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೂ
ಸಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಕೆಲಸದಲಿಲ್
ಮೆಟೀರಿಯಲಸ್್ ಉಪಯೋಗಿಸಲೂ ಬಹುದು. . ಈ ಸಾಮಾನಯ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕೋರ್ ರಚಿಸುವ
ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ್ ಪೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸಬಹುದು.

ಆ ಏಳು ಪರ್ದೇಶಗಳು ಕಷಟ್ಕರ ವಾಗಿವೆ ಆದರೇ ತಕಕ್ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಇನೂನ್ ಮೂರು
ಸವಾಲುಗಳನುನ್ ಮುಂದಿಡಲು ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ.

8. ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಞ್ನ;
9. ಆಧುನಿಕ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜಾಞ್ನ;

10. ಲೋಕ ತಾಂತಿರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವಾಯ್ಪಕತೆ ಮತುತ್ ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಗುರಿ.
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ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಬಯೋಪೈರೆಟಸ್್

ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಞ್ನವು ನನಗೆ ಹೊಸ ಪರ್ದೇಶವಾಗಿತುತ್, ಅದರಲಿಲ್ ನಾನು ವಿಸಾತ್ರವಾಗಿ ಓದಿರಲಿಲಲ್.
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2017 ರಲಿಲ್ ನಾನು ಸಾಯ್ನ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸೊಕ್ದಿಂದ ಮತುತ್ ಸಾಯ್ಮ್ ಚಿಕಾಗೋದಿಂದ ವಿಮಾನ
ಹಿಡಿದೆವು ಹಾಗು ನಾವು ದೆಹಲಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ್ಣದಲಿಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಹೋದೆವು. ನಮಮ್ ಮೊದಲ ಸಾಟ್ಪ್ ಒಂದು ಆಯುವೆರ್ೕದ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯ ಮತುತ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಯಾಗಿತುತ್,
ಸಾಯ್ಮ್ ಅಲಿಲ್ನ ಚಾನೆಸ್ಲರ್ ಆಗಿದದ್ರು, 30 ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಸೆನ್ೕಹಿತ ದಶರ್ನ್ ಶಂಕರ್ ನ
ಜೊತೆ ಇ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ಅವರು ಸಾಥ್ಪಿಸಿದರು.

ಆಯುವೆರ್ೕದ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತ ಗರ್ಂಥಗಳಲಿಲ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವಿಜಾಞ್ನವಾಗಿದುದ್ ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಷಕ್ರಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ ಮತುತ್ ಇಲಿಲ್ನ ಚಿಕಿತೆಸ್ಗೆ ವೈದಯ್ ಎಂದು
ಕರೆಯುತಾತ್ರೆ. ಇದು ಅಯೂವೆರ್ದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಯುನಾನಿ, ಅರಬ್ ಮತುತ್ ಪಷಿರ್ಯನ್
ಪರ್ಪಂಚದಿಂದ ತಂದ ಪಾರ್ಚೀನ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸಂಪರ್ದಾಯ ಮತುತ್ ಮುಸಿಲ್ಂ ಹಕೀಮಗ್ಳಿಂದ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಸಾಯ್ಮ್ ತಮಮ್ ಮಂಡಳಿ ಮತುತ್ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರೊಂದಿಗೆ ತಮಮ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳಲಿಲ್ ಹಾಜರಾಗಿದದ್ರು, ನಾನು
ಮೈದಾನದಲಿಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ದೆದ್. ಟಾರ್ನಸ್್ ಡಿಸಿಪಿಲ್ನರಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ (TDU) ಒಂದು ಆಕಷರ್ಕ
ಸಥ್ಳವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಬಳಸಲಾದ 6,500 ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಔಷಧೀಯ ಸಸಯ್ಗಳು ಪಾರ್ಚೀನ
ಗರ್ಂಥಗಳಲಿಲ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ, ಮತುತ್ ಟಿಡಿಯುನ ಆಧಾರದ ಪರ್ಕಾರ 1,640 ಪರ್ಭೇದಗಳು
ಬೆಳೆಯುತತ್ವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಲಿಲ್ 4,500 ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಜಾತಿಗಳನುನ್ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮತುತ್ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ವಿಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಇತಿತ್ೕಚಿನವಾದ ಶಾಸಿತ್ರ್ೕಯ ಪಠಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ್
ವಿಶಾಲ ಜಾಞ್ನವನುನ್ TDU ಸಂಯೋಜಿಸುತತ್ದೆ. 50 ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಪಿಎಚಿಡ್. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು
ಆಯುವೆರ್ೕದದ ಕಾಲ್ಸಿಕ್ ತಂತರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತ್ವೆ (ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲಲ್)
ಎಂಬುದನುನ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಲು ಅಂಚು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ್ ಕತತ್ರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಈ
ಶಾಲೆಯು ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಪದವಿಪೂವರ್ ಶಿಕಷ್ಣವನುನ್ ಸೇರಿಸಲು ವಿಸತ್ರಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅತಿ ದೊಡಡ್
ಆಸಪ್ತೆರ್ಯನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟಿಡಿಯು 6,500 ಔಷಧೀಯ ಸಸಯ್ಗಳು,
ಸೂತಿರ್ೕಕರಣಗಳು, ಔಷಧಿಶಾಸತ್ರ್, ಔಷಧೀಯ ತತವ್ಗಳು ಮತುತ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಚಿಕಿತೆಸ್ಗಳು,
ರೋಗಕಾರಕಗಳು, ಜೈವಿಕ-ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಆಯುವೆರ್ೕದ ವಿಜಾಞ್ನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಗಣಕೀಕೃತ
ದತತ್ಸಂಚಯವನುನ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ.

ನಾನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ನೋಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಆಯುವೆರ್ೕದದಲಿಲ್ ಕೆಲವು ಜನಪಿರ್ಯ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ, ಪೋಮಾಗ್ರ್ನೇಟ್ ಅದೇ
ಗುಣಗಳನುನ್ ಹೊಂದಲು ಖಾಯ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ, ದೀಘಾರ್ಯುಷಯ್ದ ವಿಜಾಞ್ನವಾದ ರಸಾಯನ ಎಂಬ
ಆಯುವೆರ್ೕದ ಶಾಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಪಿಎಚಿಡ್. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ ತನನ್ ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯನುನ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಲು ಡೊರ್ಸೊಫಿಲಾ (ಹಣುಣ್ ಫೆಲ್ೖಸ್) ಅನುನ್
ಬಳಸಿದ. ಕೆಲವು ನೊಣಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ವೈನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇತರರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವನುನ್
ನೀಡಿದರು, . ನೊಣದ ಹಾರಾಡುವ ಕಂಟೇನರ್ ಹತಿತ್ರ ಏರಲು ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು ಮತುತ್ ಎಷುಟ್ ಕಾಲ,
ಚೈತನಯ್ ಮತುತ್ ಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ . ನೊಣದ ಪಥಯ್ದ ಪೂರಕತೆಯು ತಮಮ್
ದೀಘಾರ್ಯುಷಯ್ವನುನ್ ಮಾತರ್ವಲಲ್, ಅವುಗಳ ಫಲವತತ್ತೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಿದೆ ಎಂದು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು
ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು ವೈನ್ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಗುಂಪಿನಿಂದ
ಉತತ್ಮವಾಗಿದೆ.
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ಟಿಡಿಯು ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಸಿಟ್ಯ ಸಹ-ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾಗಿದದ್ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ ಒಬಬ್ ಪರ್ಮುಖ ನರವಿಜಾಞ್ನಿ.
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಸೆಯ್ಗಳೆಂದರೆ, ನೈಜ ಪರ್ಪಂಚದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್
ಪರೀಕಿಷ್ಸುವುದು ಹೇಗೆ. ಲಾಯ್ಬ್ ಗಳಲಿಲ್ ಇಲಿಗಳ ಅಥವಾ ನೊಣಗಳ ಪರ್ಯೋಗಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು
ಸಾಧಯ್ವಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಮನುಷಯ್ರಿಂದ ಭಿನನ್ವಾಗಿರುತತ್ವೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕಾಷ್ ಸಿದಾಧ್ಂತವು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಹಾನಿ ಯಾಗಬಹುದು,ಅವುಗಳ ಕೆಷ್ೕತರ್
ಪರೀಕೆಷ್ಗಳನುನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಾಲ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಸಮಸೆಯ್ಯಾಗಿದೆ.

ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಔಷಧಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ವೈದಯ್ರು
ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಿದದ್ರೂ, ಔಷಧಿಯೊಡನೆ ಚುಚುಚ್ಮದುದ್ ಮಾಡಲಪ್ಟಟ್ ಯಕೃತಿತ್ನ ಬಯಾಪಿಸ್
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಒಂದೇ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದೆ, ಮತುತ್ ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತಿತ್ರುವ ಜೀವಂತ
ಮನುಷಯ್ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧಯ್ವಾಗುವುದಿಲಲ್!

ಜೀವಕೋಶಗಳನುನ್ ಕತತ್ರಿಸುವ ಬಳಕೆ ಏನು? ಕಾಂಡಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಮಾನವ ದೇಹದ
ಯಾವುದೇ ಅಂಗವನುನ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಕೃತತ್ನುನ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ವೆ ಅವರು
ಮಲೇರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಯಕೃತತ್ನುನ್ ಚುಚುಚ್ಮದುದ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಔಷಧದೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಚುಚುಚ್ಮದುದ್ ಮಾಡಿದರು ಮತುತ್ ಪಾರ್ಚೀನ ಔಷಧದ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಅಳೆಯಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಯಿತು.

ಈ ಭೇಟಿಯು ಆಕಷರ್ಕವಾಗಿತುತ್, ಮತುತ್ ನನನ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನದ ಕಣಿಣ್ಗೆ
ತಿರುಗಿದವು. ದಶರ್ನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ವಿವರವಾದ ದತತ್ಸಂಚಯವನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ರು ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ, ಅವು ಕಾಲ್ಸಿಕ್ ಪಠಯ್ಗಳ ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳು, ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ವಸುತ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಔಷಧಿಗಳನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿವೆ. ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಇಡಬಹುದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ?
ಅವರು ಜೀವವೈವಿಧಯ್ ಆಕಟ್್ ಅದನುನ್ ನಿಷೇಧಿಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲಲ್

ಆ ಸಂಜೆ,ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಪರ್ಮೋದ ದೇವಿ ವಡೆಯರ್ ಕೆಲವು ಡಜನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಮಾಜದ ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ TDU ವೈದಯ್ರನುನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲಿಲ್ ಸಮಾರೋಹ
ಆಯೋಜಿಸಿದದ್ರು. ಪರ್ಸುತ್ತಿಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ದೋಸೆ ಮತುತ್ ಪಾನಿ ಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕಿಷ್ಣ
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ, ಅದುಭ್ತ ಭೋಜನ ಸವಿದೆವು, ಮತುತ್ ಒಂದು ಕಲಲ್ಂಗಡಿ ತೊಗಟೆಯಲಿಲ್
ಕಲಲ್ಂಗಡಿ ಕುಲಿಫ್ ಮತುತ್ ಒಂದು ಕಿತತ್ಳೆ ತೊಗಟೆಯಲಿಲ್ ಕಿತತ್ಳೆ ಕುಲಿಫ್ ಬಡಿಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್.
ಭೋಜನಕೂಟದಲಿಲ್, ಆಯುವೆರ್ೕದ ಜಾಞ್ನದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಪರ್ಸಾರಮಾಡುವ
ಮತುತ್ ಜೀವವೈವಿಧಯ್ದ ಕಾಯರ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಾನು ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಕೇಳುತಿತ್ದೆದ್.

. . .

ನಾನು ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ, ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ಬಯೊಪೈರಸಿ ಬಗೆಗ್
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಖರಿದಿಗೆ ನಾನು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಅದನುನ್ ವಂದನಾ ಶಿವದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದೆ.
ನಮಮ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಗರ್ಂಥಾಲಯದ ಸಕಿರ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದದ್ ಪಾರ್ಚೀನ ಔಷಧಿಯ ಕೆಲವು ಸಂಸಕ್ೃತ
ವಿದಾವ್ಂಸರಿಗೆ ನಾನು ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಮತುತ್ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದದ್ನುನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು
ನಾನು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನದ ಮೇಲೆ ಪೆಟೆಂಟ್ ನ ಬಗೆಗ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಔಷಧ ಮತುತ್
ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸವನುನ್ ಓದಿದೆದ್ೕನೆ.

ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನನನ್ಲಿಲ್ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದವು, ಮೊದಲನೆಯದು ದಶರ್ನ್ ಶಂಕರ್ ನನಗೆ 13
CD ಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು , "ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸಯ್ಗಳು" (Medicinal Plants in
Homeopathy)" ಮತುತ್ ಕಳುಹಿಸಿದ "ಕೇರಳದ ಔಷಧೀಯ ಸಸಯ್ಗಳು. "(Medicinal Plants of
Kerala)" ಎಂಬ ಶಿಷಿರ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ ಪರ್ತಿಯೊಂದು ಸಿಡಿ ಸರಳ
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ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂಟಫೆರ್ೕಸ್ ಮತುತ್ ಪಠಯ್ದೊಂದಿಗೆ ಸಸಯ್ಗಳ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿತುತ್,
ಕೀವಡಗ್ರ್ಳು, ಮತುತ್ ಇತರ ವಸುತ್ಗಳು ಈ ಡಿಸಕ್ಗ್ಳನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಇಂಟಫೆರ್ೕಸೆಗ್
ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

ನನಗೆ ಗೊಂದಲಕೊಕ್ಳಮಾಡಿದ ಮತೊತ್ಂದು ವಿಷಯ ಟೆರ್ಡಿಶನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಎಚಚ್ರಿಕೆ, 150 ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಲಿಪಯ್ಂತರ ವಾಗಿವೆ ಮತುತ್ ನಂತರ ಒಂದು
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ 297. 183 ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಮತುತ್ ಯುನಾನಿ ಫಾಮುರ್ಲೇಶನಸ್್
ಕೊರ್ೕಡೀಕರಿಸಲು ನಿಮಿರ್ಸಲಾಯಿತು. ಶೆರ್ೕಷಠ್ ತಜಞ್ರು ಪಠಯ್ಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿದದ್ರು, ಮತುತ್ ಈ
ದತತ್ಸಂಚಯವು ಕೋಡೆಫೈಡ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಸೂತಿರ್ೕಕರಣದ ಕಲೆಗಳನುನ್
ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೂ ಕಾಯ್ಚ್ ಇದೆ: ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರೀಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಮಾತರ್ ಲಭಯ್ವಿದೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಿಲಲ್.

ನಾನು ಯು. ಎಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಬಹುಪಾಲು "ವಯ್ವಹಾರ ವಿಧಾನ" ಮತುತ್ "ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕರ್"
ಪೇಟೆಂಟಗ್ಳು ಉತತ್ಮಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಹಾನಿ ಮಾಡುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನವೀನ
ಅಥವಾ ವಿಶಿಷಟ್ವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು . 1994 ರಲಿಲ್ ಅಂತಜಾರ್ಲದಲಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್
ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಮತುತ್ U. S ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಲಲ್ ಕಾಯರ್ವಿಧಾನಗಳನುನ್
ನೋಡುವ ಸಮಯವನುನ್ ಕಳೆದರು. ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನುನ್
ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್ ಇಟಾಟ್ಗ, ನನನ್ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರಲಿಲ್ ಕೆಲವರು U. S. ನ ನೌಕರರಾಗಿದದ್ರು.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತುತ್ ಟೆರ್ೕಡಾಮ್ಕ್ರ್ ಆಫೀಸ್, ಕೆಲಸದಲಿಲ್ ಅಸಹನೀಯವಾದ, ಪಾರ್ಚೀನ ಹುಡುಕಾಟ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ತಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ನನನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು.

ವಾಯ್ಪಾರ ವಿಧಾನಗಳು ಮತುತ್ ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕರ್ ಪೇಟೆಂಟಗ್ಳ ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಸಂಖೆಯ್ ಗಳಿಗೆ
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ, ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ, U. S. ಮತುತ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಗಳ ತಮಮ್ ದಿನ
ಯಾ ದಿನ ಲೈವಸ್್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಳವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತ, ಆಫಿರ್ಕಾ,
ಮತುತ್ ಅನೇಕ ಇತರ ಸಥ್ಳಗಳಲಿಲ್ ಊತ ಭಾವೋದೆರ್ೕಕಗಳ ಎಂದು ಅತೀ ಪರ್ಶಾನ್ಹರ್ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ವನುನ್
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತುತ್.

ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಸಿದಧ್ವಾದದುದ್ ಗಾಯಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳ ದೀಘರ್ ಪಟಿಟ್
ಇದೆ. ಇಬಬ್ರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಶೋಧಕರು "ಹೂಯ್ಮರ್ ಪುಡಿ ಮತುತ್ ಅದರ ಆಡಳಿತದ ಬಳಕೆ" ಯ
ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತವು ಸಮಥರ್ನೀಯವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾ
ನೇತೃತವ್ದ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಪರ್ಯತನ್ದ ನಂತರ ಆರ್. ಎ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ದೊಡಡ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಸಂಶೋಧನಾ
ಪರ್ಯೋಗಾಲಯಗಳನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಕೌನಿಸ್ಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸಿಟ್ರ್ಯಲ್ ರಿಸಚನ್ರ್
ಡೈರೆಕಟ್ರ್-ಜನರಲ್ ಮಷೇಲಕ್ರ್ ಅವರ ಪರ್ಯತನ್ದಿಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲಾಯಿತು.

ಬಾಸಮತಿ ಅಕಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮತೊತ್ಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅದನುನ್ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ್ ಸಾವಿರಾರು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಇ ಪೇಟೆಂಟ್, ಅಡಡ್-ತಳಿ ಬಾಸಾಮ್ತಿ ಅಕಿಕ್ಯ ಕುಬಜ್
ಪರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಧರಿತವಾಗಿತುತ್. ಇದು ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ನಾವೀನಯ್ತೆಯಾಗಿಲಲ್ ಏಕೇಂದರೇ
ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಇ ತರಹ ಅಕಿಕ್ಯನುನ್ ಬೆಳೆಯುತತ್ ಬಂದಿದಾದ್ರೆ. ಕೇವಲ,
ಪೇಟೆಂಟ್ "ಬಸಮ್ತಿ" ಎಂಬ ಪದವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿತುತ್ ಮತುತ್ ರೈತರಿಂದಇದರ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಭರ್ಂದ ಹೆರುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯು ಸಹ ಇತುತ್.

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಯ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನಸ್್ ನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ನಿಧಾರ್ರವನುನ್
ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಯಿತು ಅದೇನೆಂದರೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾಞ್ನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಪೆಟೆಂಟ್ ಗಳು ಅದರ ಬಗೆಗ್
ಸಥ್ಳಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಅರಿತಿದಾದ್ರೆಯೋ ಅಂತಹ ಪೆಟೆಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಪಶಿಚ್ಮ ಪಾರ್ಂತಯ್ದ
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ಕಾಪೊರ್ರೇಟ್ ಜೈವಿಕ ಕಳಳ್ರ (corporate biopirates) ಅಧಿಕಾರಕೆಕ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಇ
ಸಮೆಮ್ೕಳನವು ವಿಭಿನನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಕಾನೂನನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಪೆರ್ೕರೆಪಿಸಿತು.
ಮತುತ್ ಭಾರತವು 2002 ರಲಿಲ್ ಬಯೋಡೈವಸಿರ್ಟಿ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಆ ಸಮೆಮ್ೕಳನ ಮತುತ್

ಇ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರ್ಮುಖ ಸಿದಾಧ್ಂತಗಳೇನೇಂದರೆ ಸಥ್ಳಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜಾಞ್ನದಿಂದ
ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಲಾಭವನುನ್ ಪಾಶಿಚ್ಮಾತಯ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು ಸಥ್ಳಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ನೀಡಬೇಕು.

ಸಂಪರ್ದಾಯವಾದಿ ಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಿದರೆ, ಲಾಭಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಪುಪ್ತೆತ್ೕನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಜೈವಿಕ ವಸುತ್ಗಳ ವಾಯ್ಪಕ ಕೊಯುಲ್ ಒಂದು ಸಥ್ಳೀಯ
ಪರ್ದೇಶದಲಿಲ್ ಉಂಟಾದರೆ, ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಚಿಕಿತಾಸ್ಫಲಗಳನುನ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ
ಜಾಗೃತಿ ಆಧರಿಸಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ನ ಲಾಭ ಸಥ್ಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಬೆಕು. ಜೀವವೈವಿಧಯ್
ಆಕಟ್್ ಆ ತತವ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಆದರೂ ಇಲಿಲ್ ನನನ್ ಸಮಸೆಯ್ಯೆನೆಂದರೆ ಅರಿಶಿನ ನಿಂದ ಬಾಸಮತಿ ಅಕಿಕ್ ಯ ವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲಾಲ್
ಪೆಟೆಂಟ್ ಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿದದ್ವು. ಅವುಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತುತ್. ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಕೆಟಟ್
ಪೇಟೆಂಟಗ್ಳನುನ್ ಇನೂನ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ! ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಯ ಸಿದಾಧ್ಂತದ
ಅಥರ್ ವೇನೆಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರೀಕಷ್ಕರು ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿಲ್ ಕೆಟಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಡೆಯಲು
ಅದನುನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯವು U. S. ನೊಂದಿಗೆ ಮತುತ್ ಯುರೋಪಿಯನ್
ಯೂನಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಜೋತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. . ಅವರ ಪೇಟೆಂಟ್
ಪರೀಕಷ್ಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ನಾನು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಇದು ಧನಾತಮ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

ಆದರೆ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನುನ್ ವಿಸಕ್ೃತವಾಗಿ ಲಭಯ್ಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕೆಟಟ್ದಾಗಬಹುದು ಎಂದು
ಕೆಲವು ಜನರು ನಂಬುತಾತ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಅದರ ಲಾಭ ಕೆಟಟ್ ನಿಗಮಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು. TDU ನ
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಹಾಕದಿರುವುದಕೆಕ್ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ಆ ತಕರ್
ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲಲ್ . ನನನ್ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಇರಿಸುತತ್ ಬಂದಿದೆದ್ೕನೆ

ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೆಟಟ್ ಪೇಟೆಂಟಗ್ಳನುನ್ ತಡೆಯಲು
ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ ಎಂದು ಅವರು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ರಹಸಯ್ವನುನ್ ಇಟುಟ್ಕೊಳುಳ್ವುದು
ಪರ್ಮುಖ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಞ್ನದ ಪರ್ಸರಣ ಮತುತ್ ಪರ್ಸರಣವನುನ್ ನೋಯಿಸುವುದು
ಎಂದು ನಾನು ತೀಮಾರ್ನಕೆಕ್ ಬಂದಿದೆದ್ೕನೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತತವ್, ಹೊರಗಿನ ಕಸದಲಿಲ್ ಮೂಲ
ಪಠಯ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಹೇಗಾದರೂ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ದೆ, ಇದು ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದಾದ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಪರ್ಸಿದಧ್ವಾಗಿದೆ,
ಮತುತ್ ನಾನು ಹೆಚುಚ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತೆತ್ನೆ. ಕೆಟಟ್ ಪೇಟೆಂಟಗ್ಳನುನ್
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವಲಿಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದದ್ರೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾದ ಪೇಟೆಂಟ್-
ಬಸಟ್ಗರ್ಳಿಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಡೇಟಾವು ಅತುಯ್ನನ್ತ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ,
ಸಂಸಕ್ೃತ ವಿದಾವ್ಂಸರು ಇದನುನ್ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತಾತ್ರೆ. ಮತುತ್, ವಾಸತ್ವವಾಗಿ,
ಆಯುವೆರ್ೕದ ಮತುತ್ ಯುನಾನಿ ವಿಜಾಞ್ನಗಳ ಪರ್ಸರಣವು ಅತೀವವಾಗಿ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೆಚುಚ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯರ್ತಂತರ್. ವೈಟ್
ಹೌಸ್ ನಲಿಲ್ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ತೆರೆದ ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಯತನ್ಗಳಿಗೆ ನೇತೃತವ್ ವಹಿಸಿದದ್ ನನನ್
ಸಹೋದೊಯ್ೕಗಿ ಬೆತ್ ನೊವಕ್್ (ಮತುತ್ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾದ ಉತತ್ಮ ಸೆನ್ೕಹಿತ), "ಪೀರ್ ಟು
ಪೇಟೆಂಟ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದರು, ಇದರಲಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರೀಕಷ್ಕರು
ನಿವವ್ಳದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಹಿಂದಿನ ಕಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿ ಮತುತ್
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ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಕೆಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರೀಕಷ್ಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಿರುವ ಡೇಟಾಬೇಸೆಗ್ ಬದಲಾಗಿ, ಪೀರ್
ಪೇಟೆಂಟ್ ಜನಸಮೂಹದ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಉತತ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತತ್ದೆ.

ಇಲಿಲ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲಲ್ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತಿರ್ ಇಲಲ್, ಆದರೆ ಸಕಾರ್ರದ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ
ಜಾಞ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ನನನ್ ಇಚೆಛ್. ಇದು
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ, ಇದನುನ್ ಸಕಾರ್ರವು ಹೆಚಿಚ್ನ ವೆಚಚ್ದಲಿಲ್
ಸಂಗರ್ಹಿಸಿ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಸಕಾರ್ರದ ಉದಯ್ಮದಂತೆ, ಲಿಯೋನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್
ಕಾಯಿದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ್ ಕಾಯಿದೆ, ಮತುತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲಾಲ್ ಹಕುಕ್ಗಳೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತತ್ವೆ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಆಲೋಚನೆಯಲಿಲ್ ನಾನು ತಪಾಪ್ಗಿದೆದ್ೕನೆ, ಆದರೆ 2018 ರಲಿಲ್ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಈ
ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ನನನ್ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ, ಸಕಾರ್ರವು ಅವರ ದತತ್ಸಂಚಯಕೆಕ್
ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಮನವಿಯ ಪರವಾಗಿ ಲಭಯ್ವಿದೆ, ಕೇವಲ ಪೋಟರ್ಲ್ ಗಾಗಿ
ಅಲಲ್, ಆದರೆ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಡೌನೊಲ್ೕಡ್ ಮತುತ್ ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ.

ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜಾಞ್ನ ಮತುತ್ ದೆಹಲಿ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿಯ ಫೋಟೊಕಾಪಿ ಶಾಪ್

ಒಂಬತತ್ನೇ ಪರ್ದೇಶವು ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜಾಞ್ನವಾಗಿದೆ, ನನನ್ ತಾತಪ್ಯರ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪತಿರ್ಕೆಗಳಲಿಲ್
ಪರ್ಕಟವಾದ ಆಧುನಿಕ ಪಾಂಡಿತಯ್ಪೂಣರ್ದ ಬಗೆಗ್ಯಾಗಿದೆ. 2017 ರಲಿಲ್ ನನನ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಯತನ್
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಜಾಞ್ನದವರೆಗೆ ಪರ್ವೇಶಿಸಲು ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ದೂರವಾಗಿಸುವುದಾಗಿತುತ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಪರ್ಕಾಶಕರು ಹಣದ ಗೋಡೆ (paywall)ಯ ಹಿಂದೆ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಪ್ಟಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ನೌಕರರು ತಮಮ್ ಅಧಿಕೃತ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಸಂದಭರ್ದಲಿಲ್ ಬರೆದ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ
ಲೇಖನಗಳ ವರೆಗೆ.,

ನನನ್ ಕಾಯರ್ದ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲಿಲ್ ನನನ್ ನಿಷಕ್ಷರ್ಗಳ
ಮೇಲೆ ಆಗುವು ಮತದಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸೆಯ್ಯ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತುತ್. ಮತುತ್
ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನನಗೆ "ಹೌದು "ಎಂದು ಮತನೀಡುತತ್ದೇಯೋ ಅಥವ "ಇಲಲ್"ಎಂದು ಇದನುನ್
ಸಹ ನೋಡಬೆಕಿತುತ್. ನಂತರ ಆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ದ ಮೇಲ್ ನ ಮೂಲಕ
ಹಲವಾರು ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಲವಾರು ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತುತ್. ಇದರ ಮೂಲಕ
ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಮಸೆಯ್ ಕಂಡುಬಂದಲಿಲ್ ಅದರ ಬಗೆಗ್ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತಮಮ್
ಅಭಿಪಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತುತ್.

ನನನ್ ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಯು ಉದಬ್ವಿಸುತಿತ್ತುತ್, "ಮತೆತ್ೕನಾಗಬಹುದು "? ನಾನು ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಡೊಮೇನ್ ಕೃತಿಗಳ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ದ ಅಸಮಪರ್ಕ ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯ ಬಗೆಗ್ ಪತರ್ವನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ,
ನಾನು ಅದನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳುವುದಿಲಲ್. ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್
ನಲಿಲ್ದದ್ರೆ, ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತಯ್ವಿಲಲ್. ನಾನು ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳ ಪರ್ತಿಯನುನ್
ಹೊಂದಿರುವೆನೆಂದು ಸಪ್ಷಟ್ಪಡಿಸುತೆತ್ೕನೆ,ಆದರೇ ಅದು ಸೈದಾಧ್ಂತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ ಕೇಳಿದೆ ಆದರೇ ನನಗೆ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಗಳು ದೊರೆತವು. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥ್ತಿಯಲಿಲ್
ಇ ಲೇಖನವನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸಬೇಕೆ, ಎನುನ್ವದೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಕಾಶಕರು ತಮಮ್ ಆಥಿರ್ಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತತ್ದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಎಷುಟ್
ಕೂರ್ರಿಯಾಗತಾತ್ರೆಂದು ಸೆಕ್ೖ-ಹಬ್ (Sci Hub) ನ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ ಎಲಾಬ್ಕಾಯ್ನ್ ಮತುತ್ ಜೆ. ಎಸ್. ಟಿ. ಓ.
ಆರ್(JSTOR) ನ ಆರನ್ ಸಾವ್ಟೊಜ್ರ್ರ್ಂದಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತತ್ದೆ. ನಾನು ಸಕಾರ್ರದ
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ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಪರ್ಕಾಶಕರು ಕಣುಣ್ ಮಿಟುಕಿಸುತಾತ್ರೆಂದು
ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲಲ್. ಅವರು ಮಾನದಂಡಗಳ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್
ಅವರು ಜಗಳವಾಡುವುದಕೆಕ್ ಸಿದದ್ರಾಗುತಾತ್ರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ನೋಟೀಸಗ್ಳನುನ್
ಪರ್ಕಾಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೋಗುತೆತ್ೕನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಆಸಿತ್ಯನುನ್
ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ. ಆದರೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗಿದ ಇತರ
ಮಾಗರ್ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುತಿತ್ದೆದ್ನೆ.

ಭಾರತದಲಿಲ್ಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸಿಥ್ತಿ ಇದೆ. . ಪರ್ಸಿದಧ್ ದೆಹಲಿ ಯುನಿವಸಿರ್ಟಿಯ ಆ
ಫೋಟೋಕಾಪಿಯ ಶಾಪ್ ಆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ದೆಹಲಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದಲಿಲ್ ಒಂದು ಸಣಣ್
ಫೋಟೋಕಾಪಿಯ ಶಾಪ್ ಇತುತ್ . ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ಅಲಿಲ್ ಕೆಲ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿಗಳನುನ್
ತರುತಾತ್ರೆ. ಅಂಗಡಿಯವ ಗರ್ಂಥಾಲಯಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಆ ಲೇಖನಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುತಾತ್ರ
ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್ ಜೋಡಿಸಿ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಪುಸತ್ಕ ತಯಾರಿಸುತಾತ್ರೆ. ಮತುತ್
ಅವುಗಳನುನ್ ಸಾಧಾರಣ ದರದಲಿಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ರಾಮೇಶವ್ರಿ ಫೋಟೊಕೊಪಿ ಮಳಿಗೆಯ
ವಿರುದದ್ ಆಕಸ್ಫ್ಡ್ರ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಪೆರ್ಸ್, ಕೇಂಬಿರ್ಜ್ ಯೂನಿವಸಿರ್ಟಿ ಪೆರ್ಸ್ ಮತುತ್ ಟೇಲರ್ &
ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ರಿಂದ ಮೊಕದದ್ಮೆ ಹೂಡಲಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಶಸತ್ರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ
ಮಾಡಿದರು. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕನು "ಇದು ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ನಾನು
ಕಿರ್ಮಿನಲನ್ಂತೆ ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು " ದಿ ವೈರ್" ಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಪರ್ಕರಣ ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕೋಟ್ರ್ ಗೆ ಹೋಯಿತು. ನನನ್ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಶಮಾನ್ದ್ ಬಶೀರ್, ಭಾರತದಲಿಲ್ನ
ಪರ್ಮುಖ ಬೌದಿಧ್ಕ ಆಸಿತ್ ವಿದಾವ್ಂಸರಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರು ಮತುತ್ ಸಮಪಿರ್ತ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು,
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಮಧಯ್ಪರ್ವೇಶಿಸಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಕಾಯಿದೆಯಂತೆ, ಭಾರತದ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)
ಕಾಯಿದೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ಕೆಕ್ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ,ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್
ಸರಳವಾಗಿ ಅನವ್ಯಿಸುವುದಿಲಲ್. . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, U. S. ನ ಕಾಯರ್ಗಳು ಸಕಾರ್ರ
ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಭಾರತ ಮತುತ್ U. S. ಎರಡರಲೂಲ್, ಯಾವದೇ
ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ವಿಲಲ್ದೆ ಕುರುಡರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಪುಸತ್ಕವನುನ್
ನಕಲಿಸಬಹುದು,ಮತುತ್ ಅಂತರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಒಪಪ್ಂದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುಸತ್ಕದ ಮಹತವ್ ಏನಿದೆ
ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲಲ್.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಗೆ ಸಂಭಂದಿತವಾದ ಮತೊತ್ಂದು ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿಕಷ್ಕನು
ತನನ್ ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ನಿದೆರ್ೕಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನುನ್ ನಕಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್
ಅನವ್ಯಿಸುವುದಿಲಲ್. ದೆಹಲಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದಲಿಲ್ ಕೋಸ್ರ್ ಪಾಯ್ಕಗ್ಳು ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ದ ಈ
ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ದೆ ಎಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಹೇಳಿತು. ಆದದ್ರಿಂದ ರಾಮೇಶವ್ರಿ ಫೋಟೊಕಾಪಿ
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಉಲಲ್ಂಘನೆಯಾಗಿರಲಿಲಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಸ್ರ್
ಪಾಯ್ಕಗ್ಳನುನ್ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯದ ಅನುಮತಿಯಂದಿಗೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತುತ್.
ಜಾಞ್ನದ ಹರಡುವಿಕೆ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಮುಖಯ್ ಉದೆದ್ೕಶ ವಾಗಿದೆ.

ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright)ದ ಕಾನೂನು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನವ್ಯಿಸುವುದಿಲಲ್. ಕೇಸ್
ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

ನಾನು ದೆಹಲಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್ ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಮತುತ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ
ತೀಪುರ್ ನನೊನ್ಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಪರ್ತಿಧವ್ನಿಸುತಿತ್ದೆ . ನನನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸನುನ್
ಕಾಯ್ಂಪಸನ್ಲಿಲ್ ತೋರಿಸಿದಲಿಲ್ ಏನಾಗಬಹುದು ? ಅಮೇರಿಕದಲೂಲ್ ಸಹ ಸವರ್ವಾಯ್ಪಿ ಯಾಗಲೇಂದು
ನಾನು ದೆಹಲಿ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯ ಪರ್ಕರಣದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲೂ ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದೆದ್.
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ನನನ್ ಕಲಪ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಪೊರ್ಫೆಸರ್ ನನಗೆ ಜನರ್ಲ್ ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಬೆಜ್ಕಟ್್
ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಗರ್ಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ನೀಡಬಹುದು. ನಂತರ, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಕಿಟಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ
ಕೋಸ್ರ್ ಪಾಯ್ಕೊನ್ಂದಿಗೆ ಯುಎಸಿಬ್ (USB)ಪೆನ್ ಡೆರ್ೖವ್ ಅನುನ್ ನಾನು ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ನಂತರ
ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಕೆಕ್ ಹೋಗಿ ಮತುತ್ ಅದೇ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡುವೆ. ಇದು
ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಲಭಯ್ ಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸೇವೆ ಯಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಉಚಿತ ಯುಎಸಿಬ್
ಡೆರ್ೖವಗ್ಳೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾನ್ಯ್ಕಸ್್ ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ನನನ್ ಬಳಿ ಭಾರತದಲಿಲ್ ಭಾರಿ
ಪರ್ಸಿದದ್ವಾದ ಗಾವ್ಕಮೋಲ್ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಅದುಭ್ತ ಸಂಗರ್ಹವಿದೆ. .

"ಇ ಮಾತು ನೇರವಾಗಿಲಲ್ವೇ?" ಎಂದು ನಾನು ಶಮಾನ್ದನ್ನುನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿದರು,ಇ ಯು ಎಸ್
ಬಿ ಡೆರ್ೖವ್ ಗಳು ಸಹ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೇ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ಹೇಗೆ
ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸತಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥೆರ್ೖಸುತತ್ದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಡೆರ್ೖವ್
ಪಠಯ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅವರು ಪೇಪರ್ ಕೋಸ್ರ್ ಪಾಯ್ಕ್ ತರಹ ನೋಡುವರೇ?ಆದರೆ, ಇದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವಿಬಬ್ರೂ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡೆವು.

ಶಿಕಷ್ಣದ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕೃತಿಸಾವ್ಮಯ್(Copyright) ಕೇವಲ ಕಾಯಿದೆಗಳಲಿಲ್ ಮಾತರ್ ಆಳವಾಗಿ
ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿಲಲ್,ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕ್ಗಳ ಲಿಲ್ ಶಾಮಿಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ,ನಿಮಮ್ ಆಯೆಕ್ಯ ವೃತಿತ್ಯನುನ್ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕಾಕ್ಗಿದೆ.
ಎಲಾಲ್ ಜಾತಿಗಳ ಹಕುಕ್,ಆದರೆ, ಇದು ಜಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ,ನೀವು ನಿಮಮ್ ಆಯೆಕ್ಯ ವೃತಿತ್ಯನುನ್
ಆರಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್ ಮತುತ್ ನೀವು ಆ ವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಕಲಿಯಲು ಸಾದಯ್ವಿಲಲ್. ಅದು ತಾಂತಿರ್ಕ
ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗಿನ ನನನ್ ವಾದವಾಗಿತುತ್ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಜಾಞ್ನಕಾಕ್ಗಿ ನನನ್ದು ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯಾಗಿರುತೆತ್ೕನೆ. ಮಾಹಿತಿಯುಕತ್ ನಾಗರಿಕನ ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದಲಿಲ್ ಒಂದು
ಮೂಲವಾದ ಯೋಗದಾನವಿರುತತ್ದೆ.

ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರಿಗೂ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ 20
ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲಿಲ್ ಲಭಯ್ವಾಗಿಸಿ ನಾನು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆತ್ೕನೆ. ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಲಿದೆ: ಜಾಞ್ನದ ಪರ್ವೇಶವು ಬೈನರಿ
ಪರ್ತಿಪಾದನೆಯಾಗಿಲಲ್. ಖಾಸಗಿ ಸವ್ತುತ್ ಹಕುಕ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ತಮಮ್ ಶಿಕಷ್ಣವನುನ್
ಮತತ್ಷುಟ್ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದಾಗ ಈ ಜನರನುನ್ ದಾರಿ ತಪಿಪ್ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್. ಶಿಕಷ್ಣದ
ಹಾದಿಯಲಿಲ್ ಉದೆದ್ೕಶಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸುವುದು ಅಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮತುತ್ ಆ
ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ಜಯಿಸಲು ಇದೇ ಸೂಕತ್ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲಿಲ್ ಆ ಡೇಟಾವನುನ್ ಬಳಸುವುದು ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ವೇಶವನುನ್
ಒದಗಿಸುವುದು ನನನ್ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. . ನಾನು ಇದನುನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಧೈಯರ್ವಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಲಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ನಿಲಯಗಳು ನನಗೆ ಕಾಯ್ಂಪಸೆಗ್ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ
ಧೈಯರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆಯೇ . ಇದರ ಮೇಲೆ ದುರಾಸೆಯ ಪರ್ಕಾಶಕರು ಹೇಗೆ
ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯಿಸುತಾತ್ರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿತ್ಲಲ್ ಆದರೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳ
ಉದೆದ್ೕಶಿತ ಗುರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತ್ೕನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ್
ಲಭಯ್ಗೊಳಿಸಲು ಜಾಞ್ನ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಒಂದೇ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದದ್ರೇ, ಆ ಮಾಗರ್ವನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲೇ
ಬೇಕು.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಹತತ್ನೇ ಕೆಷ್ೕತರ್ವು ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನನನ್ ಕಾಯರ್ಕೆಷ್ೕತರ್ವಾಗಿದೆ.
ಬಹುಶಃ ಇದು ಅತಯ್ಂತ ಮುಖಯ್ವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಫಂಡ್ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಫಂಡ್
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ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಡೆಟಾ ಬೇಸ್ ಅನುನ್ ಹುಡುಕುವುದು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕವಾಗಿ
ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ್ ನನನ್ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಗಮನ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಹೊಗುವ ಉದಯ್ಮವಾಗಿದೆ (top-down enterprise). ಇದು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಮತುತ್
ಭಾರತದಲಿಲ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತತ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ರುವ
ವಿಷಯಗಳನುನ್ ನಾನು ಹುಡುಕುತೆತ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಜನರಿಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತೆತ್ೕನೆ.

ಆದರೆ ಜಾಞ್ನವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲಲ್. ಜಾಞ್ನವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗುತತ್ದೆ .
2016 ರ ನನನ್ ಪರ್ವಾಸದ ಸಂಧಬರ್ದಲಿಲ್ ನಾನು ಬಂಕರ್ ರಾಯ್ ಅವರನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ
ಇದರ ಸಪ್ಷಟ್ನೆ ಸಿಕಿಕ್ತು. ಸಾಯ್ಮ್ ಗೆ ಮೇಯೊ ಕಾಲೇಜ್ ನಲಿಲ್ ಉಪನಾಯ್ಸ ನೀಡಬೇಕಿತುತ್. ನಂತರ
ಮರುದಿನ ನಾವು ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲಿಲ್ ಸಾಯ್ಮ್ ನ ಹಳೇಯ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಬಂಕರ್ ಗೆ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೊದೆವು. ನಂತರ ಸಾಯ್ಮ್ ಗೆ ರಾಜಸಾಥ್ನದ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯದ
ಚಾನೆಸ್ಲರನಾಗಿ ಘಟಿಕೋತಸ್ವದ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಬೇರ್ ಫೂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಅದುಭ್ತ ಸಥ್ಳವಾಗಿದೆ. 1972 ರಲಿಲ್ ಬಂಕರ್ ಇದರ ಸಾಥ್ಪನೆ ಮಾಡಿದದ್ರು.
ಸದಯ್ ರಾಜಸಾಥ್ನದ ಮಧಯ್ದಲಿಲ್ ತಿಲೋನಿಯ ಹಳಿಳ್ಯ ಸಮೀಪ ಇದರ ದೊಡಡ್ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ಇದೆ. ಅವರ
ಉಲೆಲ್ೕಖಿತ(signature initiative) ಕಾಯರ್ ಸೌರ ಲಾಲೆಟ್ನ್(solar lanterns) ಆಗಿದೆ. . ಅವರು
ಜಗತಿತ್ನಾದಯ್ಂತ ಗಾರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನುನ್ ಕರೆತರುತಾತ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಾಲೆಟ್ನ್ ಮಾಡುವ ಮತುತ್
ಅದರ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕಲಿಸುತಾತ್ರೆ. ಇವರು ಸೊಲಡ್ರ್ ಮಾಡುವುದು, ಸೆಕ್ೕಮಿಟಿಕಸ್್
ಡಯಗರ್ಮ್ ಒದುವುದು ಮತುತ್ ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕಲಿಯುತಾತ್ರೆ. . ಈ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಗಾರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನುನ್ ಒದಗಿಸಲು
ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ವಯಸಕ್ರು ಕತತ್ಲಲಿಲ್ಯು ಸಹ ಕಲಿಯಲು
ಅನುವಾಗುತತ್ದೆ. ಸೆಲ್ ಫೋನಗ್ಳನುನ್ ಚಾಜ್ರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ
ಸೌರಶಕಿತ್ಯನುನ್ ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಫುರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕಕ್ರ್ ನೀರಿನ ಸುಧಾರಣೆ
(reclamation)ಯೋಜನೆಗಳು, ಸೌರಶಕಿತ್ಚಾಲಿತ ನೀರು ಡಿಸಾಲೆನೇಷನ್, ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ
ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು, ಮತುತ್ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳನುನ್ ಹೆಚುಚ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಮಕಕ್ಳು ರಾತಿರ್ಯಲಿಲ್
ವಿದಾಯ್ಭಾಯ್ಸ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವರು ಆಪಲೊನ್ಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ.
ಇತಿತ್ೕಚಿನ Ph. D. ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು,ತಿಲೋನಿಯದಲಿಲ್ ಒಂದು ವಷರ್ ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಇನನ್ಷುಟ್
ನವೀನ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಭಾರತ ಮತುತ್ ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ ಅದನುನ್ ನಿಯೋಜಿಸಲು
ಕಲಿತರು.

ನೆಲದಿಂದ ಜಾಞ್ನದ ಬುಗೆಗ್ಗಳು ಏಳುತತ್ವೆ. . ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್ ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ಸಕಾರ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೆ ಗಮನ
ಕೊಡ ಬಲಲ್ನು, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಸಂಖಾಯ್ತ ಸಣಣ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು,
ಹಳಿಳ್ಗಳಲಿಲ್ ಹಿರಿಯರ ಜಾಞ್ನ, ಮತುತ್ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಮತುತ್ ಜಾಞ್ನದ ಅನೇಕ
ಸಂಗರ್ಹಾಗಾರವು ಇರಿಸಲಾದ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ವಿದವ್ತಿತ್ನ ಮಂದಿರ ಗಳನುನ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ವಿದವ್ತಿತ್ನ
ನಿಲರ್ಕಿಷ್ಸಲಾಗುತಿತ್ವೆ.

ಮಾಹಿತಿಯು ಡೆಮಾಕರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಯು. ಎಸನ್ ನಡುವಿನ ಅಡಡ್-ಫಲೀಕರಣಕೆಕ್ (cross-
fertilization)ಅವಕಾಶವನುನ್ ನೀಡುವ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ
ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೆ ತರಹದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಫೆಟ್ವ್ೕರ್
ಪರ್ವೇಶಿಸಲು ಮತುತ್ ತಮಮ್ ಕೃಷಿ ಯಂತೊರ್ೕಪಕರಣಗಳ ಸರಿಮಾಡುವಂತಹ ತಮಮ್ ಬೀಜಗಳ
ಮರುಬಳಕೆ,ಇತಾಯ್ದಿ. ಅಮೇರಿಕ ಮತುತ್ ಭಾರತ ಎರೆಡೂ ರಾಷಟ್ರ್ಗಳು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪರ್ದೇಶದ ಸಣಣ್
ಪಟಟ್ಣಗಳಲಿಲ್ ಬಲವಾದ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸಂಪರ್ದಾಯಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಅಪಾರ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್
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ಹೊಂದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಾ-ಭರತ್ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಬಹಳ ಶಕಿತ್ಯುತವಾದ ಸೊಲ್ೕಗನ್ ಆಗಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 3. 5 ದಶಲಕಷ್ ಜನರು ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಬಲವಾದ ಮೂಲವನುನ್ ಒದಗಿಸ ಬಹುದು.

ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡುತಾತ್ರೆ. ಇದು ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವ್ತಂತರ್ಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲಲ್. ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಜಾಞ್ನದಲಿಲ್ ಮೂಲಭೂತ
ಬದಲಾವಣೆ. ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶ ನಮಮ್ ಸಮಯದ ವಾಗಾದ್ನ, ಮತುತ್
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತಾವ್ಕಾಂಕೆಷ್ಯ ಗುರಿಯ
ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೈ ಓನ್ ಡಿಸಕ್ವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಭಾರತ ಮತುತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸೆಟ್ೕಟಸ್್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ ವಿಶವ್ದ ಎರಡು ದೊಡಡ್ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ
ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಮತುತ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾನೂನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಶಿರ್ೕಮಂತ
ಪರಂಪರೆಯನುನ್ ಇ ಎರೆಡು ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಒಬಬ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಭಾರತದ
ಬಗೆಗ್ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದು ಸರಿಕಾಣುವುದಿಲಲ್. ಆದರೇ ನನಗೆ ನನನ್ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಉತತ್ಮವಾದ
ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆ ದೊರಕಿದೆ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಂತುಷಟ್ನಾಗಿದೆದ್ೕನೆ. ಈಗ ನಾನು ನನನ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್
ಇಮಮ್ಡಿಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.

ಜಾಞ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾವರ್ಭೌಮ ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮತುತ್ ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಅಂಕುಶಗಳಿಂದ
ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟಟ್ದಲಿಲ್ ಕಾರ್ಂತಿಯಾದರೇ ಇದರ ನೇತೃತವ್ ವಹಿಸಲು ಭಾರತ ದೇಶವು
ಮುಂದಾಗುತತ್ದೆ ಎಂಬುದು ನನನ್ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಂಬಿರುವೆ ಎಂದು
ವಿವರಿಸುವ ಎರಡು ಉಪಾಖಾಯ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತೆತ್ನೆ.

ಡಾಕಟ್ರ್ ಕವಿರಾಜ್ ನರೇಂದರ್ನಾಥ್ ಸೇನ್ ಗುಪತ್ರವರು ಬರೆದ " ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಯುವೆರ್ೕದ ವಯ್ವಸೆಥ್
"ಸಂಪುಟ-2" ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಶೆರ್ೕಷಠ್ ಕೃತಿ,1901 ರಲಿಲ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿತು.
ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪರ್ಭಾವಿತನಾದೆ. ಸೇನ್ ಗುಪತ್ ರವರು ಕೋಲಕ್ತಾದ ವೈದೆಯ್
(vaidyas)ಮತುತ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ವಿದಾವ್ಂಸರ ಒಂದು ಮನೆತನಕೆಕ್ ಸೇರಿದವರು. ಇ ಪುಸತ್ಕದ ಭೂಮಿಕೆಯಲಿಲ್
ಅವರು ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ " "ಈ ದೇಶದಲಿಲ್ ಜಾಞ್ನವು ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕಾಕ್ಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲಲ್. ಜಾಞ್ನದ
ಮಾರಾಟ ಹಿಂದೂ ಧಮರ್ಗರ್ಂಥಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ. "

ಆ ಮಾತುಗಳು ನನನ್ಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಧವ್ನಿಸ ತೊಡಗಿದವು. ನಾನು ಪೋಸಟ್್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಪರ್ತಿ
ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇ ಶಬದ್ಗಳನುನ್ ಬರೆದೆ. " ಜಾಞ್ನ ಒಂದು ಕದಿಯಲಾರದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.
" ನಾನು 1901 ಆಯುವೆರ್ೕದ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕದಲಿಲ್ ನೋಡಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕೆಷ್ ಮಾಡಿರಲಿಲಲ್, ಆದರೆ
ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ವಾಗಬಾರದು.

ಸೇನ್ ಗುಪತ್ಜಿ ಯವರು ನನಗೆ ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಆಶಚ್ಯರ್ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಲಾಡ್ರ್ ಫಾರ್ನಿಸ್ಸ್
ಬೇಕನ್ ರ ಶಾಸಿತ್ರ್ೕಯ ಗರ್ಂಥ "ದ ಅಡಾವ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ "ನ ಕೊಟೆಶನ್ ನೀಡಿದದ್ರು.
ಬೇಕನ್ ಹೇಳಿದರು ಜಾಞ್ನದ ನಿಮಾರ್ಣ "ಲಾಭದ ಅಂಗಡಿ, ಮತುತ್ ಮಾರಾಟದ ವಸುತ್
ವಾಗಬಾರದು"ಬದಲಾಗಿ ಜಾಞ್ನವು ಮಾನವಿಯ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಸಮೃದಿದ್ ಪಡಿಸುವುದಕಾಕ್ಗಿರಬೇಕು.

ಡಾ. ಗುಪಾತ್ರವರು ಶಾಸಿತ್ರ್ೕಯ ಪಠಯ್ಗಳ ಆಳವಾದ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾರ್ಚೀನ ಕಾಲದಲಿಲ್
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತುತ್ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ್ ವಿವರಿಸುತಾತ್ರೆ.
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"ಯಾರಾದರು ಯಾವುದೇ ಕೆಷ್ೕತರ್ದಲಿಲ್ ಕರಗತ ವಾದ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ಕಲಿಯುತಾತ್ನೆಯೋ
ಅವನು ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಕಲಿಯ ಬಯಸುವ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಅಹರ್ ನಾಗಿದಾದ್ನೆ .
"ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ ವಿದೆಯ್ಯನುನ್ ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತುತ್
ಆಶರ್ಯವು ಸಹ ನೀಡಬೆಕು. ಶಿರ್ೕಮಂತ ಮತುತ್ ಸಿಥ್ತಿವಂತರಾದವರು ಬೋಧನೆ
ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮಮ್ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು.

ಸಾವ್ಭವಿಕವಾಗಿ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಸಹ ಇ ತತವ್ವನುನ್ ಸಂದೇಹಾತಮ್ಕವಾಗಿ ನೋಡುತಾತ್ರೆ. ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ
ಬಾರ್ಹಮ್ಣರು ಎಚಚ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಧಾಮಿರ್ಕ ಗರ್ಂಥಗಳು ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಸೀಮಿತ ಗೊಳಿಸುತಿತ್ದದ್ರೆಂದು
ಬಷೀರ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿದನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನುನ್ ಶೂದರ್ರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಅವರ ಕಿವಿಯಲಿಲ್
ಸೀಸವನುನ್ ಕರಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಶಿಕಿಷ್ಸುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೇ ನನನ್ ಅಭಿಪಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಜಾಞ್ನದ ಸಂಚಾರ
ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಎಲಲ್ರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕು.

ನಾನು ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಓದುವಾಗ,ನನಗೆ ಆಶಚ್ಯರ್ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ ಮತೊತ್ಂದು
ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಾ ವೆನೆಂದರೇ,ನಾನು "ಡಾಕಟ್ರಿಂಗ್ ಟೆರ್ಡಿಶನ್" ಒದುತಿತ್ದೆದ್,ಅದು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ
ಕೊನೆಯಲಿಲ್ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ್ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಅಭಾಯ್ಸದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತುತ್.
ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲಿಲ್, ಪಶಿಚ್ಮ ವೈದಯ್ಕೀಯ ಶಿಕಷ್ಣ ಹೆಚುಚ್ ವಾಯ್ಪಕ
ವಾಗಿತುತ್,ಆದರೇ ಡಾಕಟ್ರೀಯ ಹೊಸ ವಗರ್ದಲಿಲ್ ಅನೇಕ ಆಯುವೆರ್ೕದಿಕ್ ವೈದಯ್ರು ಇದದ್ರು. ಅವರು
ಥಮಾರ್ಮೀಟರ್,ಮೈಕೊರ್ಸೊಕ್ೕಫ್ ಮತುತ್ ಸಾಟ್ಫ್ ವಾಚ್ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದದ್ರು. ಹೊಸ ಆಸಪ್ತೆರ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗುತಿತ್ತುತ್. ಔಷಧಾಲಯಗಳು ದೊಡಡ್ ಮತುತ್
ಹೆಚುಚ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾದವು.

ಇವೆಲಲ್ವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಿಶವ್ವಿದಾಯ್ಲಯಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತಿತ್ದದ್ವು. ಹೊಸ ಅಸಟ್ಂಗ ಆಯುವೆರ್ೕದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಹಾನ್
ವೈಭವದಿಂದ ನಿಮಾರ್ಣವಾಯಿತು,ಅದರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲು ಗಾಂಧಿಜಿಯವರಿಗೆ ಆಹಾವ್ನಿಸಲಾಗಿತುತ್.

ತಮಮ್ ವೈಯುಕಿತ್ಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಮಂತರ್ಣವನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡರು. ಅಲಿಲ್ ಮುಖಯ್
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವರನುನ್ ಸಾವ್ಗತಿಸಲಾಯಿತು,ಮತುತ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಇ ಎಲಾಲ್ ಉದಯ್ಮದ ಬಗೆಗ್ ಟೀಕಿಸಿದರು. ನೀವು ಮೇ 6 1925 ಯ ಅವರ ಭಾಷಣವನುನ್
ಸಂಗರ್ಹಿತ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕಾಂಡ 27 ಪುಟ 42 ರಲಿಲ್ ಒದಬಹುದು. ಹೇಗೆ ದೊಡಡ್ ಆಸಪ್ತೆರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಉತತ್ಮ ಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಹಾಳುಮಾಡುತಿತ್ವೆ
ಎಂದು ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ವಿವರಿಸಿದರು. . ಅವರು ಆಯುವೆರ್ೕದ ವೈದಯ್ರು ವಿವೇಕವನುನ್ ಹೊಂದಿಲಲ್
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಪಾರ್ರಂಭವಾಗಿತುತ್,ಅದರ ಬುಡದ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಂಧಿಯವರು
ಅವರನುನ್ ನಿಂಧಿಸಿದರು . ನಿಜವಾಗಿಯು ಹೀಗೆ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಮಾಡಬಲಲ್ರು.

ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅಲಿಲ್ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಂತರ ಆಮಂತರ್ಣ ಸಮಿತಿಯು
ಅವರಿಗೆ ಪತರ್ ಬರೆದು ತಮಮ್ ವಾಕಯ್ಗಳನುನ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೇ ಅವರು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಾನು ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ಡಾ ಗೆ ಭಾಷಣವನುನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ, ಮತುತ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿ
ಯವರ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ತತ್ನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ್ ನನಗೆ ಉತತ್ರ ಬರೆದರು.
ಸಾಯ್ಮ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾತನುನ್ ವಿವರಿಸುತತ್ ಹೇಳಿದರು, ಗಾಂಧಿಜಿಯ ಮಾತಿನ ಅಥರ್ ವೇನೆಂದರೇ
ಜನರು ರೋಗಗಳನುನ್ ಹೋಗಾಲಾಡಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸ ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆಸಪ್ತೆರ್ ಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಿ
ಬುಯ್ಸಿನೆಸ್ ಎಂಟಪೆರ್ರ್ೖಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಇದನುನ್ ಸಹ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ,
ನೀವು ನಿಮಮ್ ಬಳಿ ಎಲಾಲ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳ ಉತತ್ರವಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪುಪ್
ಕಲಪ್ನೆಯಾಗಿದೆ,ಇದೇರೀತಿ ವೈದಯ್ರು ಎಲಾಲ್ ರೋಗಗಳ ಔಷದಿಗಳು ಆಯುವೆರ್ೕದದಲಿಲ್
ಮಾತರ್ವಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಹ ತಪಾಪ್ಗಿದೆ. ಮತುತ್ ಸಥ್ಳಿಯ ಜನರಲಿಲ್ ಆಯುವೆರ್ದದ ಬಗೆಗ್
ನಮರ್ತೆ ಮತುತ್ ವಿಶಾವ್ಸವು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
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ಈ ಎರಡು ಸಾವ್ರಸಯ್ಕರ ವಾಯ್ಕಾಯ್ನಗಳು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತತ್ವೆ, ಏಕೆ ಭಾರತವು ಮಾಹಿತಿಯ
ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ(democratizing ) ಆಂದೋಲನ ವನುನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತತ್ಮ
ಸಥ್ಳವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಎಲಲ್ರಿಗು ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು,ಇ ಕಲಪ್ನೆಯು ಭಾರತದ
ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಆಧುನಿಕ ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ದ ಚೌಕಟಟ್ನಲಿಲ್ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣುತುತ್ದೆ. ಪಾಶಿಚ್ಮಾತಯ್
ದೇಶದ ಹೆಚಿಚ್ನ ಔಷಧ ಬೆಲೆಗಳು, ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಜಾಞ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್, ಮತುತ್ ಪೂಣರ್
ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಕಾಪರ್ಸ್ ತನಕ ಪರ್ವೇಶದ ನಿಬರ್ಂಧ,ಇವೆಲಾಲ್ ಜಾಞ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾದ
ಅಂಕುಶಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರುಇವುಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.

ಜಾಞ್ನವು ಕೆಲವು ನಿಗಮಗಳ ಆಸಿತ್ಯಾದಾಗ ಸಮಾಜದಲಿಲ್ ಎಷುಟ್ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು
ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಲಿಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಯಾಗಿದೆ. ಅಷಾಟ್ಂಗದಲಿಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಸಹ
ಇದನೆನ್ೕ ಮಾಡಿದರು. ಎಲಾಲ್ ಧಮರ್ಗಳ ಸಹಿಷುಣ್ತೆಯನುನ್ ಪೊರ್ೕತಾಸ್ಹಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಶೋಕ
ಚಕರ್ವತಿರ್ಯೂ ಸಹ ಇದನೆನ್ೕ ಮಾಡಿದನು. ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶದ ಬಗೆಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಪ್ಷಟ್
ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿದರೆ,ಇ ಚಚೆರ್ಗೆ ಭಾರತವು ಸರಿಯಾದ ಸಥ್ಳವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ.

ನಾನು ಈ ಟಿಪಪ್ಣಿಯನುನ್ ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾದಲಿಲ್ ಕಿರ್ಸಮ್ಸ್ ದಿನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಫೆಬರ್ವರಿ
ತಿಂಗಳಲಿಲ್ ಭಾರತಕೆಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಟಿಕೆಟ್ ಅನುನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆದ್ೕನೆ. ನನಗೆ ಮತುತ್ ಇತರರಿಗೆ ಹೊಸ
ವಷರ್ವು ಜಾಞ್ನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಷರ್ವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಈ ಪರ್ಯಾಣದಲಿಲ್ ನನನ್ನುನ್
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೆನ್ೕಹಿತ ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜಞ್ತೆ ತಿಳಿಸುತೆತ್ೕನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್.

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ನ ಕುರಿತು ನೋಟ್
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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿಡಿಯು ನಲಿಲ್ರುವ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ(ಹಬರ್ರಿಯಮ್)

174

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/


ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿಡಿಯು ನಲಿಲ್ರುವ ವನಸಪ್ತಿ ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ(ಹಬರ್ರಿಯಮ್)

ಸಬರಮತಿ ಆಶರ್ಮದಲಿಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೆಲಸದ ಪರ್ದೇಶ

175

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/


ಆಯುವೆರ್ೕದ ಔಷಧದ ಶೆರ್ೕಷಠ್ ತತವ್, ರಸಾಯನ ತತವ್ಗಳ ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಪರೀಕೆಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಡಾಕಟ್ರೇಟ್
ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಪೋಸಟ್ರ್.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/


ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಜೊತೆ

ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ ಜೊತೆ ರಾತಿರ್ ಊಟದಲಿಲ್. ಮಧಯ್ದಲಿಲ್ ನಿಂತಿರುವವರು ಟಿಡಿಯುನ ದಶರ್ನ್
ಶಂಕರ್.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/


ಇಲಾ ಭಟ್ ಮತುತ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಷಾ ಅಹಮದಾಬಾದನ್ಲಿಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ

ಗುಜರಾತ್ ವಿದಾಯ್ಪೀಠದಲಿಲ್ ಸಮಾವೇಶದ ಮೆರವಣಿಗೆ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/


ಪುಸತ್ಕಗಳು, ಲಾಡ್ರ್ ರಿಚಡ್ರ್ ಅಟೆನಬ್ರೋರಿಂದ ಸಂಗರ್ಹಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಸಂಕಲನದಿಂದ

ನೆಹರು ರವರ ಸಂಕಲನ, ಬಿಲಿಡ್ಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲಿಬರೇಷನ್ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟಸ್್
ಸಾಕ್ಯ್ನಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್, ಬೃಹತ್ ಬೊಂಬೆಗಳ ಜೊತೆ.

ಬೇಫೂರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೌರ ಕಂದೀಲುಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮತುತ್ ನಿವರ್ಹಿಸಲು
ಕಲಿಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ.

180

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


ಬೇಫೂರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ್, ಬಂಕರ್ ರಾಯ್ ನೀರಿನ ಸುಧಾರಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ (reclamation
)ವಿವರಿಸುತಿತ್ರುವಾಗ.

ದಿನೇಶ್ ತಿರ್ವೇದಿ ಯವರ ಮನೆಯಲಿಲ್ ಗುಜರಾತಿ ಭೊಜನ

181

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/


ಸಲಾಮ್ನ್ ರವರ ಕೋಣೆಯಲಿಲ್ ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿಯ ಫಾಮ್ರ್ ನ ಅನಂತ್ ಮಾಲಾತಿ ಮತುತ್
ಸಲಾಮ್ನ್ ಖುಷಿರ್ದ್ .
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/


ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡಾ, ಗುಜರಾತ್ ವಿದಾಯ್ಪೀಠದಲಿಲ್ ವಿದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆನಡೆಸುತಿತ್ರುವಾಗ.

ಮುಂಬೈಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟನ್ಲಿಲ್ ನಿಶಿತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/


ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ(notifications ) ಪೆಟಿಟ್ಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕಾಕ್ರ್ ವಾಲಟ್ರ್ ರವರು ತೆಗೆದ ಛಾಯಾಚಿತರ್

ಸಂಘಟನೆಯ ಸೂಚನೆ ಕಾನೂನು ಎಲಲ್ರಿಗೂ ಲಭಯ್ವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಮ್ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ

184

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/


54. 5 ದಶಲಕಷ್ ಜನರ್ಲ್ ಲೇಖನಗಳ ರೂಪದಲಿಲ್ ಎಲಾಲ್ ಮಾನವ ಜಾಞ್ನದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನುನ್
ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಡಿಸಕ್್ ಅರೆ ಗಳು ( disk arrays). ಈ ಡಿಸಕ್ಗ್ಳನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ
ಸಂಪನೂಮ್ಲ(Public Resource) ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್
ಮತೊತ್ಂದು ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ವಗಾರ್ಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

185

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
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ಅನುಬಂಧ: ಜಾಞ್ನದ ಮೇಲೆ ಟಿವ್ೕಟಸ್್

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್, ಸೆಬಾಸೊಟ್ಪೊಲ್, ಕಾಯ್ಲಿಫೋನಿರ್ಯಾ, ಜೂನ್ 6, 2017

@carlmalamud, 2:13 PM-6 ಜೂನ್ 2017
1/10 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು, ವೈಜಾಞ್ನಿಕ ಸಾಹಿತಯ್ದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಡಿಟ್ ಅನುನ್
ನಡೆಸುತಿತ್ವೆ. ನಾವು ಯು,ಎಸ್ ಸರಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಿದೆದ್ವೆ.

@Carlmalamud ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುತಾತ್, 2:13 PM-6 ಜೂನ್ 2017
2/ ನಮಮ್ ಆಡಿಟ್ 1,264,429 ಜನರ್ಲ್ ಗಳ ಪರ್ಬಂಧಗಳನುನ್ ಫೆಡರಲ್ ನೌಕರರು ಅಥವಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರ್ಕಟಿಸಿದರೆ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ವು ಕೊನೆಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Replying to @charlmlmud 2:13 PM ರಂದು-6 ಜೂನ್ 2017
3/ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಲು, ನಾನು 63+ ಮಿಲಿಯನ್ ಪತಿರ್ಕಾ ಲೇಖನಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೈ ಹಬ್ SciHub ಎಂದು ಕರೆಯಲಪ್ಡುವ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನ ಒಂದು ಪರ್ತಿಯನುನ್
ಮಾಡಿದೆ.

Replying to @Carlmalamud, 2:14 PM-6 ಜೂನ್ 2017
4/ ಈ ನಕಲಿನ ಉದೆದ್ೕಶವು ಪರಿವತರ್ನೆಯ ಬಳಕೆಯನುನ್ ಸೃಷಿಟ್ಸುವುದು, ಸೈ ಹಬ್ ನಲಿಲ್ರುವ ಎಲಾಲ್
(ಪಬಿಲ್ಕ್ ಡೊಮೆನ್) ಎಲಾಲ್ ಘಟಕಗಳನುನ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ.

Replying to @Carlmalamud, 2:14 pm -6 ಜೂನ್ 2017
5/ 1,264,429 ಸಕಾರ್ರದ ಜನರ್ಲ್ ಲೇಖನಗಳಲಿಲ್ ನಾನು ಮೆಟಾಡೇಟಾವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆದ್ೕನೆ,
ಸಂಭಾವಯ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 1,141,505 ಫೈಲ್ ಗಳನುನ್ (90. 2%) ಪರ್ವೇಶಿಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಮಥರ್ನಾಗಿದೆದ್ನೆ.

Replying to @Carlmalamud, 2:14 pm -6 ಜೂನ್ 2017
6/ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ, ನನನ್ ಸಾವ್ಮಯ್ದಲಿಲ್ರುವ 2,031,359 ಲೇಖನಗಳು 1923 ಅಥವಾ
ಮುಂಚಿನದು. ಈ 2 ವಿಭಾಗಗಳು ಸೈ ಹಬ್ ನ 4. 92% ಅನುನ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಸುತತ್ವೆ.

Replying to @Carlmalamud, 2:15 pm-6 ಜೂನ್ 2017
7/ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್, ಅಲಲ್ದೇ ತೆರೆದಿರುವ
ಪರ್ವೇಶ, ಮತುತ್ ಲೇಖಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಕುಕ್ಸಾವ್ಮಯ್ ಪರೀಕಿಷ್ಸಲು

Replying to @charlmlmud ಗೆ, 2:15 -6 ಜೂನ್ 2017
8/ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳು ಲೈಬರ್ರಿ ಆಫ್ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಿರ್ಯಾದ ಸಾರಾಂಶಗಳನುನ್
ಸಧಯ್ದಲಿಲ್ಯೇ ಲಭಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅದು ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಣೆಕಾರರಿಗೆ ಮತುತ್
ಸರಕಾರಕೆಕ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಪಡಿಸುತತ್ದೆ.

Replying to @Carlmalamud, 2:15 pm-6 ಜೂನ್ 2017
9/ ಅಲೆಕಾಸ್ಂಡಾರ್ ಎಲ್ ಬಯ್ಕಾನ್ ಸೈಹಬ್ ಅನುನ್ ರೂಪಿಸಿದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಅವರು ಆಳವಾದ ಮತುತ್
ಕೆಚೆಚ್ದೆಯ ಕೂಡುಗೆಯನುನ್ ಜಾಞ್ನದ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಪಡೆಯಲು ನೀಡಿದಾದ್ರೆ. ನಾವೆಲಲ್ರೂ ಅವರ
ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲಲ್ಬೇಕು.

Replying to @Carlmalamud 2:16 PM-6 ಜೂನ್ 2017
10/ ನಮಮ್ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇನೂನ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿರುವ ಭರವಸೆ ಏನೆಂದರೆ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕವಾದ ಜಾಞ್ನಕೆಕ್
ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆಯುವುದು. ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಈ ಕನಸು ನೆನೆಸಾಗಬಹುದು.
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 85 (1946), ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಫೀಸ್, ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಜೊತೆಯಲಿಲ್, ಭಾಂಗಿ
ಕಾಲೋನಿ, ನವ ದೆಹಲಿ

CWMG, ಸಂಪುಟ. 48 (1931-1932), ಪು. 80, ಲಾಯ್ಂಕಾಷೈನರ್ಲಿಲ್ ಜವಳಿ ಕಾಮಿರ್ಕರ ಜೊತೆ
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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CWMG, ಸಂಪುಟ. 90 (1947-1948), ಫಾರ್ಂಟಿಸ್ ಫೀಸ್

189

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up


Aaron Swartz. RIP.

ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ ಆರಾನ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದು. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದವರು
ಡೇನಿಯಲ್ ಜೆ ಸಿಯಾರಡ್ ಸಿಕ್
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ಅನುಬಂಧ: ಯಾವಾಗ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆ?

ಆರನ್ ಸಾವ್ಟಜ್್ರ್, ಜೂನ್, 2009.

ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಒಂದು ಅನಿಶಿಚ್ತ ಪದವಾಗಿದೆ; ಅದು ಎಂತಹ ಪದವೆಂದರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬ
ಪದದಂತೆ, ಒಳೆಳ್ಯ ಪದದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತತ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾದೃಚಿಛ್ಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ
ಏನಾದರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪರ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತತ್ದೆ.
ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಾಪಾರ್ಡು ಉಪಯುಕತ್ವೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವುದೋ ಹೇಗೆ
ಅಥರ್ಹೀನವೋ ಇದರ ಬಗೆಗ್ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಷೆಟ್ೕ ಅಥರ್ಹೀನವಾಗುತತ್ದೆ. ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ
ಬಗೆಗ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ನಮಮ್ನುನ್ ಬಹಳ ದೂರಕೆಕ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಿಲಲ್. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಭೆಯನುನ್ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆಯಲಿಲ್ ಪೋಲಿಸರು
ವಿಡೀಯೋ ಟೇಪ್ ಮಾಡುವ ಅಗತಯ್ವನುನ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಎನನ್ಬಹುದೇ ಹೊರಗು ಅದು ದೊಡಡ್
ವಗರ್ಕೆಕ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗವುದಿಲಲ್.

ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ "ಸುಧಾರಣೆ" ಅಥವಾ "ಪಾರದಶರ್ಕತೆ" ಎಂಬುದನುನ್
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದಾಗ ನೀವು ಸಂಶಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ, ನೀವು
ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿದಿರ್ಷಟ್ವಾಗಿ, ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾತ್ ಪರ್ತಿಗಾಮಿ
ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ದೀಘರ್ವಾದ ಇತಿಹಾಸವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಪಪ್ತತ್ನೇ ಶತಮಾನದ
ಆರಂಭದಲಿಲ್ ಉತತ್ಮ ಸಕಾರ್ರದ (ಗುಡ್ ಗವನರ್ ಮೆಂಟ್, ಗೂ-ಗೂ) ಚಳುವಳಿಯನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಳ್
ಗಮನಾಹರ್ವಾದ ಪರ್ಮುಖ ಸಂಸೆಥ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದ ಚಳುವಳಿ ಅದು, ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತತ್ವ್ನುನ್ ಹಿಂದಿಕೆಕ್
ಹಾಕುತಿತ್ದದ್ ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರ ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸವ್ಚಛ್ಗೊಳಿಸಲು ಹೋಗುತಿತ್ದದ್
ಉದೆದ್ೕಶವಿತುತ್ ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ,. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಡಪಂಥೀಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳಿಗೆ
ಪರ್ತಿಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿ, ಪರ್ಜಾಪರ್ಭುತವ್ವನುನ್ ಸವ್ತಃ ಉಸಿರುಗಟಿಟ್ಸುವುರಲಿಲ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಗೂ-ಗೂ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಗಳನುನ್ ಕೆಲವು-ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಈ
ನಗರದ ರಾಜಕಾರಣವು ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಭಿನನ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.
ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ವೇತನವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವುದನುನ್ ನಿಲಿಲ್ಸಿದರು ಇದು ಭರ್ಷಾಟ್ಚಾರವನುನ್
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಶಿರ್ೕಮಂತರು ಕಚೇರಿಯನುನ್
ಚಲಾಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಲಲ್ರು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅಯಿತು. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನುನ್
ಪಕಷ್ರಹಿತವನಾನ್ಗಿ ಮಾಡಿದರು ನಗರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಥ್ಳೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮಾತರ್ವಲಲ್,
ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ ರಾಜಕಾರಣವಲಲ್ವೆಂಬುದು ಇದಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು
ಮತುತ್ ಅದರ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯನುನ್ ಯಾವ ಪಕಷ್ಕೆಕ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು
ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಷಟ್ವಾಗಿ ಹೋದದುದ್ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತುತ್. ಅವರು ಮೇಯಗರ್ಳನುನ್ ಬದಲಿಸಿ
ಅವರ ಜಾಗದಲಿಲ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡದ ನಗರ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿದರು, ಆದದ್ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ
ಗೆಲುಲ್ವಿಕೆಯು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲಲ್ .

ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ ಚಳುವಳಿಯು ಹಳೆಯ ಒಳೆಳ್ಯ
ಸರಕಾರದ ಚಳುವಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನನ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಥೆಯು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಪರ್ಯೋಜನವಿಲಲ್ದ ಲಾಭರಹಿತರ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಎಂದು ವಿವರಿಸುತತ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಪಾರದಶರ್ಕ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸಲು
ಬಯಸುತೆತ್ೕನೆ ಮತುತ್ ಅದು ಹೇಗೆ ವಿಚಿತರ್ವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ್ ತೋರಿಸುತತ್ನೆ. ಎಲಲ್ವೂ
ಆರಂಭವಾಗುವುದು ನಾನು ಯಾವುದನುನ್ ಒಪಿಪ್ಕೊಳುಳ್ವುದೋ ಕಷಟ್ವೋ ಅದರೊಂದಿಗೆ.
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ಸಾವರ್ಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದು.

ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ ಮತುತ್ ಆಧುನಿಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿವರ್ಹಣೆ
ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮೆಮೊಗಳು, ಅಜಿರ್ಗಳು, ವರದಿಗಳು, ಫೈಲಿಂಗಗ್ಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ
ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ್ವುದು
ನಿಸಸ್ಂಶಯವಾಗಿ ಒಳೆಳ್ಯದು ಎಂದು ತೋರುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ರಾಷಿಟ್ರ್ೕಯ
ಭದರ್ತಾ ಸಂಗರ್ಹಣೆಯಾಗಿದದ್ರೂ, ಮಾಹಿತಿ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ಕಾಯಿದೆಯು (ಎಫ್ಒಐಎ) ಯು ದಶಕಗಳ
ಕಾಲ ಪರ್ಪಂಚದ ಎಲೆಲ್ಡೆಯಲಿಲ್ಯೂ ಸರಕಾರವು ತಪುಪ್ ಕೆಲಸಗಳನುನ್ ಮತುತ್
ಅವಿಶವ್ಸನೀಯವಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮದ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಸಾಕ್ನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಟೆರಾಬೈಟ್
ಗಳಷುಟ್ ಉಪಯುಕತ್ ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೂ
ಎಲಲ್ವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನನಲಿಲ್ ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ.

ಕೆಲವು ಜನರು ತಮಮ್ ರಾಜಕೀಯ ಆದಯ್ತೆಗಳ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲ್ "ವೆಬನ್ಲಿಲ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಸಕಾರ್ರಿ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್" ಹಾಕುತಾತ್ರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ್ೕನೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗಗ್ವಾದ ಯೋಜನೆ
(ಕೆಲವು ಕಡತಗಳಷುಟ್ ವಿಷಯವನುನ್ ಸಾಕ್ನರ್ ಗಳಲಿಲ್ ಹಾಕಿ)ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಕೆಲವನುನ್
ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ತೋರುತಿತ್ಲಲ್. ದೊಡಡ್ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ-ಗೌಪಯ್ತೆ-. ಯುನೈಟೆಡ್
ಸೆಟ್ೕಟಸ್ನ್ಲಿಲ್, FOIA ಮತುತ್ ಗೌಪಯ್ತೆ ಕಾಯಿದೆ (PA) ಜನರ ಗೌಪಯ್ತೆ ವಿರುದಧ್ ರಕಷ್ಣೆ ನೀಡುತತ್ದೆ.

ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಹಾಕುವುದಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದುದ್, ಸಾಂಸಿಥ್ಕ ಮತುತ್
ಲಾಭೋದೆದ್ೕಶವಿಲಲ್ದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ವೇಶವನುನ್ ಒದಗಿಸುತತ್ದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಕಾರ್ರದ ಹೊರಗೆ
ಬಹಳಷುಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತತ್ವೆ ಮತುತ್ ಅಸಿತ್ತವ್ದಲಿಲ್ರುವ ಎಫ್ ಒಐಏ ಕಾನೂನಿನ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತತ್ವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವಸುತ್ಗಳು ಅತಯ್ಂತ ಪಾರದಶರ್ಕ ಕಾಯರ್ಕತರ್ರ
ವಾಯ್ಪಿತ್ಯಿಂದ ದೂರವಿರುತತ್ವೆ; ಬದಲಿಗೆ, ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರುಗಳನುನ್ ಪಡೆದಂತಹ
ದೈತಯ್ ನಿಗಮಗಳು ರಹಸಯ್ವನುನ್ ಹೊರತೆಗೆಯದಂತೆ ಹುದುಗಿಸಿಟಿಟ್ವೆ.

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗಳನುನ್ ರಚಿಸುವುದು

ಅನೇಕ ನೀತಿ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳು ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಹಿತಾಸಕಿತ್ಗಳ ಯುದಧ್ವಾಗಿದುದ್-ಚಾಲಕರು ವಾಹನವನುನ್
ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕಾರುಗಳಲಿಲ್ ಕುಳಿತು ತಿರುವುಗಳಲಿಲ್ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಉರುಳಿ ಬಿದುದ್ ಕೊಲುಲ್ವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಹ
ಕಾರುಗಳನುನ್ ಮಾರಲು ಇಚಿಚ್ಸುತತ್ವೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನ ಸದಸಯ್ರಾಗಿದದ್ಲಿಲ್, ಅವರಿಬಬ್ರ
ನಡುವೆ ಆರಿಸಿಕೊಳಳ್ಲು ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ್ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳ ಮತದಾರರು
ನಿಮಗೆ ಮತ ಹಾಕುವವರು, ಇನೊನ್ಂದೆಡೆ ದೊಡಡ್ ದೊಡಡ್ ಕಾಪೊರ್ೕರೇಷನ್ ಗಳು, ಅವರು ನಿಮಮ್
ಮರು ಚುನಾವಣೆಯ ಪರ್ಚಾರಕೆಕ್ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು. ನೀವು ಇವರಲಿಲ್ ಯಾರೊಬಬ್ರನುನ್
ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳಳ್ಲು ಇಷಟ್ಪಡುವುದಿಲಲ್.

ಆದದ್ರಿಂದ, ಕಾಂಗೆರ್ಸೆಗ್ ರಾಜಿಗಾಗಿ ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ ಪರ್ವೃತಿತ್ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸಮ್ರಣೆ
ವಧರ್ನೆ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮತುತ್ ಡಾಕುಯ್ಮೆಂಟೇಶನ್ (TREAD) ಕಾಯಿದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಆಗಿದುದ್.
ಸುರಕಿಷ್ತ ಕಾರುಗಳ ಅವಶಯ್ಕತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಕಾಂಗೆರ್ಸೆಗ್ ಕಾರಿನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿತುತ್. ಪಾರದಶರ್ಕತೆ
ಮತೊತ್ಮೆಮ್ ಗೆಲುಲ್ತತ್ದೆ!

ಅಥವಾ, ಹೆಚುಚ್ ಪರ್ಸಿದಧ್ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ: ವಾಟಗೆರ್ೕಟ್ ನಂತರ, ದೊಡಡ್ ನಿಗಮಗಳಿಂದ
ಲಕಾಷ್ಂತರ ಡಾಲರುಗಳನುನ್ ಪಡೆಯುವ ರಾಜಕೀಯದವರ ಬಗೆಗ್ ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದದ್ರು.
ಆದರೆ ಮತೊತ್ಂದೆಡೆ, ನಿಗಮಗಳು ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ. ಆ
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ಅಭಾಯ್ಸವನುನ್ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಕೆಕ್ ಬದಲಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಣವನುನ್ ನೀಡುವ
ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರನೂನ್ ಗಮನದಲಿಲ್ರಿಸುಕೊಳುಳ್ವುದನುನ್ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ
ವರದಿಯನುನ್ ಸಲಿಲ್ಸುವುದು ಕಾಂಗೆರ್ಸೆಗ್ ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುತತ್ದೆ.

ನನಗೆ ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಸಾಯ್ಸಪ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುತತ್ದೆ ನೀವು ನಿಯಂತರ್ಕ ಸಂಸೆಥ್ ರಚಿಸಿದಾಗ,
ನೀವು ಜನರ ಗುಂಪನುನ್ ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸವನುನ್ ನೀಡಿದಿದ್ೕರಿ. ಕಾನೂನು ಮತುತ್ ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಯಾರು ಮುರಿಯುತಾತ್ರೆಯೋ
ಅಂತಹವರನುನ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗು ದಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಮತೊತ್ಂದೆಡೆ,
ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯು, ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗಿರಲಿ, ಸುಮಮ್ನೆ ಸರಕಾರದಿಂದ
ಸಾಮಾನಯ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ದೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಕೇಳಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ
ವಿವರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿ ಸಮಯವೂ ಇರುವುದಿಲಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವೂ ಇರುವುದಿಲಲ್.
ಅದೊಂದು ತೋರಿಕೆ; ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತತ್ದೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ
ಕಾಡುತಿತ್ರುವ ಸಮಸೆಯ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟ್ತು ಎಂದು ತೋರಿಸುತತ್ದೆ, ವಾಸತ್ವದಲಿಲ್ ಅದನುನ್
ಕಾಪೊರ್ೕರೇಟ್ ಪರ್ಯೋಜಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಯ ತೊಂದರೆಯು ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಿರುತತ್ದೆ.

ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸಗ್ಳನುನ್ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸುವುದು

ಇಲಿಲ್ಯೇ ತಂತರ್ಜಞ್ರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತುಂಬಾ
ಕಷಟ್ವಾದರೆ ಅದನುನ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ, ಮತುತ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತುತ್ ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ
ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ನಕಲನುನ್ ಡೌನ್
ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನುನ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾಕ್ಗಿ ಪುನರೂರ್ಪಿಸುತಾತ್ರೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶವನುನ್ ಉತಾಪ್ದಿಸುತಾತ್ರೆ, ಅವುಗಳ ತುಂಬಾ ಆಸಕಿತ್ಕರವಾದ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್
ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳನುನ್ ಹುಡುಕಲು ಸೂಕತ್ವಾದ ರೀತಿಯನುನ್ ನೀಡುವುದಲಲ್ದೆ ವೀಕಿಷ್ಸಲು ಚೆನಾನ್ಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡುತಾತ್ರೆ. ಕೇವಲ ಅನ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಕುವ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಈಗ ಚೆನಾನ್ಗಿ ತಿಳಿಯುತತ್ದೆ,
ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾರು ಹಣವನುನ್ ಹೂಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಮತುತ್ ಅವರು
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತ್ರುವ ಕಾರುಗಳು ಎಷುಟ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು.

ವಿಜೇತರು ಇದನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುತಾತ್ರೆ ಇತಿತ್ೕಚಿನ ಅನಿಯಂತರ್ಣಗಳು ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ವಿರೋಧಿ
ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಇನೂನ್ ಮುಜುಗರಕೊಕ್ಳಗಾಗುತಿತ್ರುವವರಲಿಲ್ ಹಲವರು ಈಗ ಸಕಾರ್ರದ ಬಗೆಗ್
ಸಂಶಯ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸಿದಾದ್ರೆ "ನಾವು ನಿಯಂತರ್ಕರನುನ್ ನಂಬಲು ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್," ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. "ನಮಮ್ಲಿಲ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. " ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವು
ಖಚಿತವಾದ ಪರಿಹಾರವನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಸುಮಮ್ನೆ ಎಲಲ್ರನುನ್ ಆನೆಲ್ೖನ್ ನಲಿಲ್ ಇರಿಸಿ-ಜನರು ಯಾರನುನ್
ನಂಬದೆ ಸುಮಮ್ನೆ ಡಾಟಾವನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು.

ಆದರೆ ಇಲಿಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಸೆಯ್ ಇದೆ: ನೀವು ನಿಯಂತರ್ಕರನುನ್ ನಂಬಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗದಿದದ್ರೆ,
ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನುನ್ ನಂಬಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತಿತ್ೕರಿ?

ಡೇಟಾವನುನ್ ಉತಾಪ್ದಿಸುವುದು ಅವುಗಳನುನ್ ಓದಲು ಕಷಟ್ವಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಹೆಚಿಚ್ನ ಸಮಸೆಯ್
ಅಲಲ್; ಇದು ತನಿಖೆಯ ಕೊರತೆ ಮತುತ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ, ಮತುತ್ ವೆಬೆಸ್ೖಟಗ್ಳು ಇದಕೆಕ್ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಏನೂ ಮಾಡುತಿತ್ಲಲ್. ಯಾರೊಬಬ್ರೂ ಅವುಗಳನುನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಜವಾಬಾದ್ರಿಯನುನ್
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರದ ಕಾರಣ, ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಲಿಲ್ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಚಿಚ್ನ
ವಿಷಯಗಳು ಇದದ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಗುತತ್ದೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎತಿತ್ ಹೊಡೆದು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸುಳುಳ್ಗಳು
ಕಂಡುಬರುತತ್ದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎರೆಡೆರೆಡು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
ನಿವರ್ಹಿಸುವಂತೆ. ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಗಾಯಗಳ ವರದಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪುಸತ್ಕ ಮತೊತ್ಂದು

ಅನುಬಂಧ: ಯಾವಾಗ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆ?
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ವರದಿಯಿರುವ ಪುಸತ್ಕ್ ಕೇವಲ, ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ತೋರಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ರುತತ್ದೆ. ಅದರಲಿಲ್ ಕೇವಲ
೧೦% ವರದಿ ಇರುತತ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನೂನ್ ಸೂಕಷ್ಮ್ವಾಗಿ ಇರಬಹುದು:
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಪ್ಗಿ ಕಡತದಲಿಲ್ರಿಸಲಾಗುವು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನುನ್ ತಪುಪ್ತಪಾಪ್ಗಿ ತುಂಬುವುದು,
ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲಿಲ್ರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಕಷ್ಣವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆಂದರೆ
ಅವುಗಳು ನಂತರ ಅಜಿರ್ಯಲಿಲ್ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲಲ್. ಈ ಡಾಟಾಬೇಸನುನ್ ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಸುಳುಳ್ಗಳನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ್ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು:

• ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳು ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ
ನೀವು ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ (ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರು ಈ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ
ಸೈಟಗ್ಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂಬುದನುನ್ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ) nimge ತಮಮ್
ಸಮಯವನುನ್ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳನುನ್ ಹೆಸರಿಸುವುದರಲಿಲ್ ಕಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತತ್ದೆ.
ಎಲಲ್ ನೈಜ ಕೆಲಸವು ತುತುರ್ಸಿಥ್ತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್
ನಿರುಪದರ್ವ ಮಸೂದೆಗಳ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತತ್ದೆ. (ಬಾಯ್ಂಕ್
ವಿಮೋಚನೆಗಳು ಪಾಲ್ ವೆಲ್ ಸೊಟ್ೕನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲತ್್ ಆಕಟ್ನ್ಲಿಲ್ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. )
ಮಾಯ್ಟ್ ತಾಯ್ ಬೀಸ್ ನ ದಿ ಗೆರ್ೕಟ್ ಡಿರೆಂಜ್ ಮೆಂಟ್ (ಸಿಪ್ಜೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ವ್)
ಕಥೆಯನುನ್ ಹೇಳುತತ್ದೆ.

• ಇವುಗಳಲಿಲ್ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ನಿಮಮ್ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು
ಎಂಬುದನುನ್ ತಿಳಿಸುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಮ್ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ್ ಬೀರಿದಾದ್ರೆ? 40 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನೂಯ್ಯಾಕರ್ನ ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದದ್ರು ಅವರನುನ್ ಆಳುತಿತ್ರುವುದು ಅವರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ –ನಗರ ಸಭೆಯವರು, ಮೇಯರ್, ರಾಜಯ್ಪಾಲರು ಎಂದು. ಆದರೆ
ರಾಬಟ್ರ್ ಕಾಲೊರ್ೕರವರು ತಮಮ್ “ದಿ ಪವರ್ ಬೊರ್ೕಕರ್(ವಿಂಟೇಜ್) ನಲಿಲ್
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲಲ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಯು ತಪಾಪ್ಗಿತುತ್. ನೂಯ್ಯಾಕನ್ರ್ಲಿಲ್
ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ಕೇವಲ ಒಬಬ್ನೇ ಒಬಬ್ನ ನಿಯಂತರ್ಣದಲಿಲ್ತುತ್, ಪರ್ತಿ ಸಾರಿಯೂ
ಕಚೇರಿಯನುನ್ ನಡೆಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಿದ ಪರ್ತಿಸಾರಿಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಲುತಿತ್ದದ್ವರ
ಕೈಯಲಿಲ್, ಯಾರು ಊಹಿಸಿರದಂತಹ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ಕೈಯಲಿಲ್ ಅಧಿಕಾರವಿತುತ್; ಪಾಕಸ್್ರ್
ಕಮಿಷನರ್ ರಾಬಟ್ರ್ ಮೋಸೆಸ್ ಕೈಯಲಿಲ್ತುತ್ ಅಧಿಕಾರ.

• ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನಲಿಲ್ರುವ ಬಹಳಷುಟ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ನಿಮಮ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿ ಯಾರಿಂದ
ಹಣಪಡೆಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆಂದು ಹೇಳುತತ್ದೆ,ಆದರೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಸಮುದರ್ದಷಿಟ್ರುವಾಗ ಕೇವಲ ಬೊಗಸೆಗಳಷೆಟ್ ಬಹಿರಂಗಗೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಕೆನ್ ಸಿಲವ್ರ್ ಸೆಟ್ೖನ್
ಹಾಪರ್ರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದ ಸರಣಿಯ ತುಣುಕುಗಳಲಿಲ್ ತೋರಿಸಿಲಾದಂತೆ (ಅವುಗಳಲಿಲ್
ಕೆಲವೊಂದನುನ್ ಅವರು ತಮಮ್ ಪುಸತ್ಕ ಟಕೆಮ್ರ್ನಿಸಾಕ್ಮ್ (ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ರಿಂದ
ಪರ್ಕಟಿಸಲಪ್ಟಟ್) ಕಾಂಗೆರ್ಸ್ ನ ಸದಸಯ್ರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಣೆಯಿಲಲ್ದಷುಟ್
ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತುತ್ ನಗದು ದೊರೆಯುತತ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಎಲಿಲ್ಂದ
ಬಂದವೆಂಬುದನುನ್ ರಹಸಯ್ವಾಗಿಡಲಾಗುತತ್ದೆ.

ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವುಗಳ ಸುತತ್ಲೇ ತಿರುಗುತಿತ್ರುತಾತ್ರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತಾತ್ರೆ,
ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳಾದರು ಖಚಿತವಾಗಿರುತತ್ದೆಯಲಲ್ವೇ? ಎಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ
ಹಾಗಿಲಲ್ದಿದದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಸುಳುಖ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ಎಂಬದು
ತಿಳಿಯುತತ್ದೆಯಲಲ್ವೆ? ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಒಳೆಳ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್
ಕೊಡಲಾಗದಿದದ್ರೂ (ಏಕೆಂದರೆ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ ಕೆಲಸವನುನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟಿಟ್ರುವುದಕೆಕ್

ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್
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ಒಳೆಳ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಸವ್ಲಪ್ ಕಷಟ್ವೇ ಸರಿ, ಏನೆಂದರೆ ಇನೂನ್ ಉತತ್ಮ
ಪಾರದಶರ್ಕತೆಗೆ ನೀಡಬಹುದೇನೋ) ಆದರೆ ಪರ್ತಿಯೊಂದಕೂಕ್ ಅದರದೆ ಆದ ಬೆಲೆಯಿದೆ.

ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನುನ್ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಲ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್ ತರಲು ಖಚುರ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವುದಿಲಲ್ ಪರ್ಶೆನ್ಯು ಏನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ
ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯಿಲಲ್ದಿರುವುದಕಿಕ್ಂತ ಕೆಲವು ಮಟಿಟ್ಗೆ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯಿರುವುದು ಒಳೆಳ್ಯದಲಲ್ವೇ?
ಈ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್ ಪಡೆಯಲು ವಯ್ಯಿಸುವುದು ವಾಸತ್ವವಾಗಿ ಉತತ್ಮ
ಮಾಗರ್ವೇ, ಅವುಗಳನುನ್ ಬೇರೆ ಇನಾನ್ಯ್ವುದಾದರೂ ಸಥ್ಳದಲಿಲ್ ಬಳಸಿದದ್ರೆ ಇನೂನ್ ಹೆಚುಚ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುತಿತ್ರಲಿಲಲ್ವೇ ಎಂದು?

ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ. ಈ ಎಲಾಲ್ ಹಣವನುನ್ ವೆಚಚ್ ಮಾಡುವ
ಗುರಿಯೇನೆಂದರೆ ಒಮದು ಸರಳವಾದ ಉತತ್ರವನುನ್ ಪಡೆಯಲಲ್ಷೆಟ್ ಅಲಲ್ದೆ, ಅದರ ಬಗೆಗ್ ಏನಾದರೂ
ಮಾಡುವುದಕಕ್ಲಲ್. ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ್ದಿದದ್ರೆ, ಪರ್ಪಂಚದಲಿಲ್ಯೇ ಹೆಚುಚ್
ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗಿ ಓದಬಲಲ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇದದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನೂನ್ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆದದ್ರಿಂದ ಜನರು
ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದು ಎಲಾಲ್ ಕಾರುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡುವಿರೋ ಅಥವಾ ಎಲಾಲ್
ರಾಜಕೀಯದವರು ಭರ್ಷಟ್ರು ಎಂದು ನೋಡಲೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಖಚಿತವಾಗಿ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸಣಣ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ
ಅವರಿಗಿಂತ ಸವ್ಲಪ್ ಕಡಿಮೆ ತೈಲದ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಕೆ ಮತ ಹಾಕುತೆತ್ನೆ
(ಇನೊನ್ಂದು ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಕೆ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಸುಳುಳ್
ಹೇಳುವವರಾಗಿರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅವರು ತೈಲದ ಹಣವನುನ್ ಪಿಎಸಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ಅಥವಾ ಮಧಯ್ವತಿರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತಿತ್ರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಕಾರವು ಆ ರೀತಿಯಲಲ್. ಅವರು
ದೊಡಡ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಿಲಲ್. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನುನ್ ನೋಡುತಿತ್ರುವ ಹಲವಾರು ಜನರ
ಗುಂಪು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳನುನ್ ಸುರಕಿಷ್ತವಾದ ಕಾರನುನ್ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಒತಾತ್ಯ ಮಾಡಲು
ಆಗುವುದಿಲಲ್. ನೀವು ವಾಸತ್ವವಾದ ಈ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲಲ್. ಅಷೆಟ್ೕ
ಅಲಲ್ದೆ ನೀವು ಅದನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಹತಾಶೆಯ ಸಿಥ್ತಿ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಲಾಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು
ಭರ್ಷಟ್ರು ಹಾಗು ಎಲಾಲ್ ಕಾರುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್?

ಒಂದು ಪಯಾರ್ಯ ಮಾಗರ್

ವಿಪಯಾರ್ಸವೆಂದರೆ, ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ.
ಮುಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷುಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳನುನ್ ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತಿತ್ದೆ. ಎಲಲ್ರು ಒಟುಟ್ಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸಮಸೆಯ್ಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತಿತ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಜನರು
ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ್, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಟಾ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಲ್—ಆಗ
ಮತರ್ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಹೊಂದಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಇಲಿಲ್ಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪುಟಟ್ ಹೆಜೆಜ್ಗಳನುನ್ ನೋಡಿದೆದ್ೕವೆ- ಜನರು ಬೇರೆಡೆ ನೋಡುವದನುನ್ ನಕಲು
ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ರಾಜಕೀಯಕೆಕ್ ಅನವ್ಯಿಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ವಿಕಿಗಳು ಉತತ್ಮ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆಂದು ತೋರುತತ್ದೆ, ಆದದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ವಿಕಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಬಹುದು.
ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟವ್ಕ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಪಿರ್ೕತಿಸುತಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ತಮಮ್
ಮೂಲ ಸೆಟಿಟ್ಂಗ್ ನಲಿಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತಿತ್ವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ನಿದಿರ್ಷಟ್
ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ್ರಲಲ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಪವಾಡವಲಲ್. ರಾಜಕೀಯದಲಿಲ್ ಪರ್ಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು, ನಾವು ಅದರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯಲಿಲ್

ಅನುಬಂಧ: ಯಾವಾಗ ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿದೆ?
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ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಇತರ ಕೆಷ್ೕತರ್ಗಳಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನಗಳನುನ್ ನಕಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲಲ್.

ಡೇಟಾ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಅದರಲಿಲ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ದೊಡದ್ ಚಿತರ್ದ ಒಂದು
ಭಾಗವಷೆಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳಿಳ್, ಜನರ ಒಂಧು ತಂಡವು ಒಟಾಟ್ಗಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ
ಒಂದು ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್, ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆಹಾರ
ಸುರಕೆಷ್ಗಾಗಿ ಒಟಾಟ್ಗಿ ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂದಿಟುಟ್ಕೊಳಿಳ್. ನಿಮಗಾಗಿ ತಂತರ್ಜಞ್ರು ಸುರಕಾಷ್
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಸುರಿಯುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಎಂದಿಟುಟ್ಕೊಳಿಳ್, ಮತುತ್ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾರರು ದೂರವಾಣಿ
ಕರೆಗಳನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಕಟಟ್ಡಗಳೊಳಗೆ ನುಸುಳುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ವಕೀಲರು ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಹುಡುಕಿ ಮೊಕದದ್ಮೆಗಳನುನ್ ಹೂಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಆಯೋಜಕರು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ
ಬೆಂಬಲವನುನ್ ಬೆಳೆಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂಸೇವಕರನುನ್ ಸಹಯೋಜಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಮತುತ್ ಕಾಂಗೆರ್ಸ್
ಸದಸಯ್ರು ನಿಮಮ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳುವಿಕೆಯನುನ್ ಮುಂದೆ ತಳಳ್ಬಹುದು, ಮತುತ್ ನೀವು
ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾನೂನುಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮತೂತ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ ಬಾಲ್ಗರ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಲೇಖಕರು ನಿಮಮ್ ಕಥೆಗಳನುನ್
ಅವುಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದದ್ಂತೆಯ ಹೇಳಬಹುದು.

ಊಹಿಸಿಕೊಳಿಳ್, ತನಿಖಾ ಸೆಟ್ರ್ೖಕ್ ತಂಡ, ಒಂದು ಸಮಸೆಯ್ಯನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು, ಸತಯ್ವನುನ್
ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮತುತ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತಾತ್ಯಪಡಿಸುವುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು
ತಂತರ್ಜಾಞ್ನವನುನ್ ಬಳಸುತಾತ್ರೆ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತುತ್ ಕಾನೂನು ಕೂಡಾ ಬಳಸುತಾತ್ರೆ.
ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಕಾನೂನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತತ್ಷುಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್
ನೋಡಲು ಸಿಗುತತ್ದೆ ಆದರೆ ಮೊಕದದ್ಮೆ (ಅಥವಾ ಕಾಂಗೆರ್ಸಿಸ್ನ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಗೆ)? ನೀವು ಎಲಾಲ್
ಡೇಟಾಬೇಸಗ್ಳನುನ್, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ೕರಿ,
ನಂತರ ಎಲಾಲ್ ಜನರನುನ್ ನೀವು ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬಹುದು, ಅದೂ ಕೂಡ ಪರ್ತಿಜೆಞ್ಯನುನ್
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವೆಲಲ್ದರ ಅಥರ್ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸಬಹುದು. ಊಹಿಸಲು
ಪರ್ಯತಿನ್ಸುವ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನುನ್ ಕೇಳಲು ನೀವು
ಬಯಸಬಹುದು

ಇಲಿಲ್ಯೇ ಡೇಟಾ ವಿಶೆಲ್ೕಷಣೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಯಾದೃಚಿಛ್ಕವಾಗಿ ಸಫರ್ಗರ್ಳಿಗೆ ವೆಬನ್ಲಿಲ್ ನಿಣಾರ್ಯಕ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವಲಿಲ್ ಅಲಲ್, ಆದರೆ
ವೈಪರೀತಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲಿಲ್ ಮತುತ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ಇತರರಿಂದ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ್ವ ಮತುತ್ ಇತರರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಅಲಲ್, ಆದರೆ ಆವಿಷಾಕ್ರ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಲಿಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ

ಆದರೆ ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಸದಸಯ್ರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಲಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತರ್
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. "ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ" ಮತುತ್ "ಪತಿರ್ಕೋದಯ್ಮ" ಮತುತ್ "ರಾಜಕೀಯ"
ನಡುವೆ ಅನಿಯಂತಿರ್ತ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ ಅಡಿಡ್ಪಡಿಸದೆ, ತಮಮ್ ಗುರಿಗಳನುನ್ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಏನು
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ್ವೋ ಅದನುನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದೀಗ, ತಂತರ್ಜಞ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ತಟಸಥ್ ವೇದಿಕೆಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತಿತ್
ಹೇಳುತಾತ್ರೆ. ಪತರ್ಕತರ್ರು ಅವರು ಸತಯ್ದ ವಸುತ್ನಿಷಠ್ ವೀಕಷ್ಕರು ಎಂದು ಒತಿತ್ ಹೇಳುತಾತ್ರೆ ಮತುತ್
ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಕಾರಗಳು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವು ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಊಹಿಸುತತ್ವೆ ಮತುತ್
ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಶೆನ್ಗಳನುನ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲಲ್. ಪರ್ತಿಯೊಬಬ್ರಿಗೂ ಅವರವರ ಸವ್ಂತದುದ್ ಇದೆ,
ದೊಡಡ್ ಚಿತರ್ವನುನ್ ನೋಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಯ್ವಿಲಲ್.
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ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಾನು ಉತಕ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲಿಲ್ ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸುತೆತ್ನೆ- ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭರ್ಷಟ್ರಾಗುವುದನುನ್ ಬಯಸುವುದಿಲಲ್; ಕಾರುಗಳೂ ಜನರನುನ್
ಕೊಲಲ್ವುದನುನ್ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಒಬಬ್ ತಾಂತರ್ಜಞ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸಲು
ಇಷಟ್ಪಡುತೆತ್ೕನೆ. ಅದಕಾಕ್ಗಿಯೇ ನಾನು ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುನನ್ಡೆಯಲು
ಬಯಸುತೆತ್ನೆ. ಇದು ಹೇಗೆಂಧರೆ ನನಗೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಯಗಳನುನ್ ಅತುತ್ಯ್ತತ್ಮ ರೀತಿಯಲಿಲ್
ಮಾಡುವುದು,ಅದು ಕೋಡ್ ಅನುನ್ ಬರೆಯುವುದು, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅನುನ್ ಶೋಧಿಸುವುದು, --ಆಗ
ನಾಣು ಪರ್ಪಂಚವನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

ಆದರೆ ಅದನುನ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತರ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲ್. ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಗಳನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪಾರದಶರ್ಕ ಎಂಬ ಪದವು ಧವ್ನಿಸುವಂತೆ ಅದು ಗುಂಡೇಟಿನಂತೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಿಲಲ್. ಆದರೆ ನನನ್ನುನ್ ನಾನು ಗೊಂದಲಕಿಕ್ೕಡು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾನು
ಮಾಡಬೇಕಾದುದೆಲಾಲ್ ಅನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ್ ವಿಷಯಗಳನುನ್ ತುಂಬಿಸುತಾತ್ ಹೋಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಮತುತ್
ಎಲೊಲ್ೕ ಯಾರೋ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನುನ್ ಪಡೆಯಬಹದು.

ರಾಜಕೀಯದಲಿಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುವುದಿಲಲ್. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲಿಲ್
ನೂಯ್ಯಾಕರ್ ಟೈಮಸ್್ ನ ಮುಖಪುಟದಲಿಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಎಲಲ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವುದೆಂಬ
ಖಾತರಿಯನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿತುತ್. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಅದರೆ ಒಂದರಹಿಂದೊಂದು
ಸೋರಿಕೆ, ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲು, ವರದಿಯಿಂದ ಮಾಪಾರ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಮುರಿದು
ಹೋಗಿದೆ. ತಂತರ್ಜಞ್ರು ಪತರ್ಕತರ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಕೆಕ್ ಆಧಾರ ಬೀಳುವ ಹಾಗಿಲಲ್
ಪತರ್ಕತರ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಸಕಿರ್ಯೆಕಾರರನುನ್
ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲಲ್, ಬದಲಾವಣೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಬರುವುದಿಲಲ್,
ಎಲಲ್ವೂ ಅದರದೇ ಆದ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲಿಲ್ ಹೋಗುತತ್ದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಜನರನುನ್
ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಗುರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಂತರ್ಜಞ್ರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಕಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ತಮಮ್ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅದನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ತಮಮ್ ಎಲಲ್ ಪರ್ತಿಭೆಯನುನ್
ಮತುತ್ ಜಾಣೆಮ್ಯನುನ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳಿಗೆ ಅನವ್ಯಿಸಬಹುದು. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನುನ್ ಎಷುಟ್ ಜನರು ಭೇಟಿ
ನೀಡುವುರು ಎಂದು ಅಳೆಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತಮಮ್ ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಲೈವಸ್್ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ
ಅಳೆಯಬಹುದು, ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಅವರು ಹೋರಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತತ್ಷುಟ್ ಸುಧಾರಣೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದೋ ಮತುತ್ ವಾಸತ್ವವಾಗಿ
ವೆತಯ್ಸವನುನ್ ತಂದುಕೊಡುತತ್ದೆ, ಮತುತ್ ಯಾವುದೋ ಕೇವಲ ಮಧೆಯ್ ತಲೆಹಾಕುವುದು ಮಾತರ್ ಎಂದು.
ಅವುಗಳನುನ್ ಅವರು ಪುನರಾವತಿರ್ಸಬಹುದು, ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಪಾರದಶರ್ಕತೆ ಒಂದು ಶಕಿತ್ಯುತ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ಅಲಲ್,
ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಮ್ ಕೆಲಸವಲಲ್, ನಮಮ್ ಕೆಲಸ ಡಾಟಾವನುನ್ ಅಲಿಲ್ಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು ಮಾತರ್
ಮತುತ್ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸ ಅದನುನ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು ಇನೊನ್ಬಬ್ರ ಮೇಲೆ
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ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಟಾಗೋರ್ 1915–1941, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟರ್ಸಟ್್, 1977.

ಬಿಂಗಾಹ್ಮ್, ಥಾಮಸ್ ಹೆನಿರ್, ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಪೆಂಗಿವ್ನ್ ಪೆರ್ಸ್, 2011.
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ಬ ರೌ್ನ್, ಜುಡಿತ್ ಎಂ, ಗಾಂಧೀಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಪವರ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕಸ್್ 1915–1922,
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ರೋಮನ್ ಕಾನಸ್್ ಟಿಟೂಯ್ಷನಾಯ್ಲಿಸಮ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣ ಕಚೇರಿ, 1995.
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ಸೆನುಗ್ಪತ್, ಕವಿರಾಜ್ ನಾಗೇಂದರ್ನಾಥ್, ದ ಆಯುವೆರ್ೕದಿಕ್ ಸಿಸಟ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್,
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ವೆಬರ್, ಥಾಮಸ್, ಆನ್ ದಿ ಸಾಲಟ್್ ಮಾಚ್ರ್: ದಿ ಹಿಸಟ್ರಿಯೋಗರ್ಫಿ ಆಫ್ ಮಹಾತಾಮ್ ಗಾಂಧಿಸ್
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ಕೋಡ್ ಸವ್ರಾಜ್ ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿತ್ನ ನಾಗರಿಕ ಪರ್ತಿರೋಧದ ಅಭಿಯಾನದ

ಕಥೆಯಾಗಿದುದ್,ಮಹಾತಮ್ ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್ ಅವರ ಸತಾಯ್ಗರ್ಹದ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದ ಪೆರ್ೕರಣೆ

ಪಡೆದಿದೆ.ಇದು ಸಕಾರ್ರಗಳು ತಮಮ್ ನಾಗರಿಕರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತಿತ್ವೆ ಎಂಬ

ಸವ್ರೂಪವನುನ್ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಜಾಞ್ನದ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಪರ್ವೇಶ, ಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಪರ್ಭುತವ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಮತುತ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ ಜಾಞ್ನದ ಅನೆವ್ೕಷಣೆಯಲಿಲ್, ಮಲಾಮುದ್ ಮತುತ್ ಪಿತೊರ್ೕಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ

ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕೆಕ್ ಅನವ್ಯಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಭಾರತ ಮತುತ್ ಪರ್ಪಂಚದ

ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಅಜೆಂಡಾವನುನ್ ನೀಡುತಾತ್ರೆ.

DR. ಸಾಯ್ಮ್ ಪಿತೊರ್ೕಡ ಅವರು ಭಾರತದ ಇಬಬ್ರು ಪರ್ಧಾನಿಗಳಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮತುತ್

ಡಾ.ಮನೊಮ್ೕಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಆಪತ್ ಸಲಹಗಾರರಾಗಿದದ್ರುಮತುತ್ ಕಾಯ್ಬಿನೆಟ್ ಮಂತಿರ್ಯ

ಶೆರ್ೕಣಿಯು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತುತ್. 1980 ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಭಾರತದ ದೂರಸಂಪಕರ್ ಕಾರ್ಂತಿಯ

ನೇತೃತವ್ ವಹಿಸಿದ ಶೆರ್ೕಯ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲುಲ್ತತ್ದೆ. ಸಾಯ್ಮ್ 20 ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಪಿಎಚಿಡ್ಗಳು,

ಸುಮಾರು 100 ವಿಶವ್ವಾಯ್ಪಿ ಪೇಟೆಂಟಗ್ಳನುನ್ ಹೊಂದಿದಾದ್ರೆ. ಮತುತ್ 1960 ರ ದಶಕದಲಿಲ್ ಮೊದಲ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿಬಿಎಕಸ್್ (PBXs) ಸೃಷಿಟ್ಸಲು ನೆರವಾಗಿದದ್ರು. ಅವರು ಯುಎಸನ್ಲಿಲ್ ಅನೇಕ ತಂತರ್ಜಾಞ್ನ

ಕಂಪನಿಗಳನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಉದಯ್ಮಿಯು ಆಗಿದಾದ್ರೆ..

ಕಾಲ್ರ್ ಮಲಾಮುದ್ ಇಂಟನೆರ್ಟನ್ಲಿಲ್ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೊ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಅನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಿದರು ಮತುತ್

ಇವರಿಗೆ U.S. ಸಕಾರ್ರದ ಆಧುನಿಕ ಚಳವಳಿಯ ಪರ್ವತರ್ಕರಲಿಲ್ ಒಬಬ್ರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಲ್ರ್ Public.Resource.Org,ಎಂಬ ಒಂದು ಲಾಭಾರಹಿತ ಸಂಸೆಥ್ಯನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ, ಇದು

ಎಲಾಲ್ 19,000 ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೂರಾರು ದಶಲಕಷ್ ಪುಟಗಳ

ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮತುತ್ ಅನಿಯಂತಿರ್ತ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭಯ್ವಾಗಿದೆ. ಇದಕುಕ್

ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎಂಟು ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಬರೆದಿದಾದ್ರೆ.

ಯಾವುದೇ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಕಾಯಿದ್ರಿಸಲಾಗಿಲಲ್.

ಪರ್ಕಾಶಕರು
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